PLL FM de Rádio Relógio digital

Modelo: SY-1032

Manual do usuário.

Perigo
PARA EVITAR RISCOS DE INCÊNDIO OU CHOQUE, NÃO UTILIZE ESTE
CABO DE EXTENSÃO, RECEPTÁCULO OU OUTRA TOMADA, A MENOS QUE AS LÂMINAS
PODE SER INTEGRADO PARA EVITAR A EXPOSIÇÃO DA LÂMINA. PREVENIR
PERIGO DE INCÊNDIO OU CHOQUE, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU
HUMIDADE.

A marcação de precaução está localizada no compartimento inferior do aparelho

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
1. Leia estas instruções. Todas as instruções de segurança e de funcionamento devem ser lidas
antes da utilização do aparelho.
2. Guarde as instruções. As instruções de segurança e operação devem ser mantidas para
referência.
3. Respeite todos os avisos. Todos os avisos no aparelho e nas instruções de operação devem
ser cumpridos.
4. Siga todas as instruções. Todas as instruções de operação devem ser seguidas.
5. Água e umidade. O aparelho não deve ser utilizado perto de água, por exemplo, perto de uma
banheira, lavatório, pia de cozinha, lavandaria, piscina ou em um porão molhado.
6. Ventilação. O aparelho deve estar situado de modo que a sua localização ou posição não
Interferir com a sua ventilação adequada. Não o coloque sobre a cama, sofá, tapete ou
superfícies semelhantes que possam bloquear as aberturas de ventilação, em uma

instalação embutida, como uma estante ou gabinete que possa impedir o fluxo de ar
através das aberturas de ventilação.
7. Calor. O aparelho deve ser colocado longe de fontes de calor como radiadores, fogões ou
outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
8. Fonte de alimentação. Este produto deve ser operado somente a partir do tipo de fonte de
alimentação indicado na etiqueta de marcação. Se você não tem certeza do tipo de fonte
de alimentação para sua casa,
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Consulte o revendedor do produto ou a empresa de energia local. Para produtos destinados a
funcionar a partir de energia de bateria, ou outras fontes, consulte as instruções de operação.
9. Limpeza. Desconecte este produto da tomada antes de limpá-lo. Não use limpadores líquidos
ou em aerossol. Limpe apenas com um pano seco.
10. Localização. Não coloque este produto sobre um carrinho, suporte, tripé, suporte ou mesa
instável. O produto pode cair, causando ferimentos graves a uma criança ou adulto e sérios danos
ao produto. Use somente com carrinho, suporte, tripé, suporte ou mesa recomendado pelo
fabricante ou vendido com o produto. Qualquer montagem do produto deve seguir as instruções
do fabricante, e deve usar um acessório de montagem
Recomendado pelo fabricante. Uma combinação de produtos e carrinho deve ser movida com
paradas de cuidado rápido, força excessiva e superfícies irregulares podem fazer com que a
combinação de produtos e carrinho se vire.
11. Proteção. Proteja o cabo de alimentação para não ser pisado ou apertado, especialmente a
ficha, nos recetáculos de conveniência e no ponto em que saem do aparelho.
12. Acessórios. Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
13. Desconecte. Desconecte o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for
utilizado por longos períodos de tempo.
14. Departamento de serviço. Consulte todos os serviços técnicos do departamento técnico da
Sytech. A manutenção é necessária quando o aparelho foi danificado de alguma forma, como por
exemplo o cabo de alimentação ou a ficha está danificada, o líquido derramado ou objetos caíram
no aparelho, o aparelho foi exposto à chuva ou umidade, não funciona normalmente, Ou foi
descartado.
15. Água. Este aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água e que nenhum objecto
cheio de líquidos, tais como vasos, deve ser colocado no aparelho.
16. Saída de parede. Não sobrecarregue a tomada de parede. Utilize apenas a fonte de
alimentação conforme indicado.
17. Peças. Utilize a peça de substituição conforme especificado pelo fabricante.
18. Montagem. O produto pode ser montado em uma parede somente se recomendado pelo
fabricante.
19. Após a conclusão de qualquer serviço ou reparos a este produto, peça ao técnico de serviço
para executar verificações de segurança.
20. Entrada de Objetos e Líquidos. Nunca introduza objetos de qualquer tipo neste produto
através de aberturas, pois podem tocar pontos de tensão perigosos ou provocar curto-circuitos
que podem resultar em incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame qualquer tipo de líquido no
produto.
21. Danos que Exigem Serviço. Desligue este produto da tomada de parede e envie a assistência
a pessoal de assistência qualificado nas seguintes condições:
A) Quando o cabo de alimentação ou a ficha estiver danificada,
B) Se o líquido tiver sido derramado, ou objetos caírem no produto,
C) Se o produto tiver sido exposto à chuva ou à água,
D) Se o produto não funcionar normalmente seguindo as instruções de operação. Ajuste apenas
os controles que são cobertos pelas instruções de operação, pois um ajuste inadequado de outros
controles pode resultar em danos e muitas vezes exigirá um trabalho extensivo de um técnico
qualificado para restaurar o produto para seu funcionamento normal.
E) Se o produto cair ou estiver danificado de alguma forma
F) O aparelho não parece funcionar normalmente.

CONTROLES

1. ALTO FALANTE
2. BOTÃO. 12/24 HORAS
3. CH+. BOTÃO MEMORIA
4. FUNÇÃO SWITCH
5. VOLUME+.ALARM 1
6. SNOOZE. BOTÃO DE LUZ

7. LCD DISPLAY
8. VOLUME-. ALARME 2
9. LIGAR BOTÃO. PLAY/PAUSA
10. BUSCA+,
11. BUSCA -,
12. COMPARTMENTO BATERIA
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DISPLAY

FONTE DE ENERGIA
Conecte o cabo de alimentação CA a uma tomada CA 230V 50Hz. O visor da unidade é ligado e o visor
mostra "00:00, 1 1". Consulte "Definir data" para ajustar a hora, mês e ano.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 1. DATE SET
Pressione o botão SET durante 3 segundos para ajustar o ano. Utilize os botões SCAN + e SCAN - para
aumentar ou diminuir os anos. Pressione mais uma vez para definir o mês. Pressione uma terceira vez
para ajustar a data, hora e minutos consecutivamente.
2. AJUSTE DO MODO TEMPO.
Pressione o botão ALARM1 durante 3 segundos para exibir e ativar o símbolo de alarme. Ajuste as horas pressionando
uma vez mais no botão ALARM1. Pressione uma vez mais o botão ALARM1 para ajustar os minutos. Para ajustar as
horas e os minutos, basta pressionar o botão SCAN + ou SCAN. Para desactivar a função ALARM1, prima e mantenha
premido ALARM1 até que o símbolo ALARM desapareça do visor. O processo de operação forALARM 2 é exatamente o
mesmo que o ALARM 1.

2. BOTÃO SNOOZE
Se você quiser prolongar o alarme quando ele foi desligado na hora definida, simples de
simplesmente pressionar o botão "snooze" eo alarme será desligado por aproximadamente 9
minutos antes de soar novamente. Se pretender desligar o alarme, basta premir o botão
"FUNC"
2. CONTROLE DE SONO
Se desejar ouvir o rádio por um certo tempo antes de ir dormir, pressione o botão "FUNC" para
mudar para o modo de rádio. Pesquise o canal desejado pressionando o botão SCAN + ou
SCAN-. Neste momento, pressione o botão SLEEP e o visor mostrará 90 min. Pressione o
botão SLEEP até que você tenha definido o tempo desejado para a unidade para desligado.
As opções para a função SLEEP são as seguintes: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 Off. Uma
vez transcorrido o tempo selecionado, o rádio desliga-se automaticamente.
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6. FM SET
Pressione o botão FUNC para ligar a unidade e mudar para o modo FM. Ajuste o volume
pressionando os botões VOL + e VOL-.
Para armazenar uma estação FM desejada, pressione o botão MEMO por aproximadamente 3
segundos. O símbolo "MEM" piscará no visor. Selecione a posição desejada pressionando o botão
SCAN + ou SCAN. Prima novamente o botão MEMO para confirmar a selecção. Agora, sua
estação favorita é armazenada no número de pré-sintonia selecionado. Você pode armazenar um
máximo de 10 estações.
7. AJUSTE DE LUZ
A exibição negativa do SY-1032 é perfeita para a noite, pois não reflete os números. Para aumentar
a luminosidade do visor, pressione o botão LIGHT para que o visor brilhe. Depois de
aproximadamente 1 minuto, o visor voltará à luz escura original.
8. AJUSTE DE MEMÓRIA DE TEMPO
O SY-1032 inclui um recurso de backup de bateria em caso de falha de energia. Ligue o relógio do
rádio à saída de alimentação. Ajustar os parâmetros como o ano, mês, data e hora. Abra o
compartimento da bateria localizado na parte inferior da unidade e insira 2 pilhas AAA na posição
correta (não incluídas). No caso de qualquer desligamento, o SY-1032 reterá a data ea hora reais
até que a alimentação principal volta.
9. PRECAUÇÕES DA BATERIA
Siga estas precauções ao usar baterias neste dispositivo:
1. Utilize apenas o tamanho eo tipo de pilhas especificados.
2. Certifique-se de seguir a polaridade correta ao instalar as baterias conforme indicado no
compartimento da bateria. Uma bateria invertida pode danificar o dispositivo.
3. Se o dispositivo não for utilizado por um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar
danos ou ferimentos devido a possíveis fugas da bateria.
4. Não tente recarregar uma bateria não destinada a ser recarregada; Ele pode superaquecer e
danificar a unidade.

NOTAS IMPORTANTES
Evite instalar a unidade nos locais descritos abaixo:
• Locais expostos à luz solar direta ou perto de aparelhos que irradiam calor, como
aquecedores elétricos.
• Lugares empoeirados.
• Lugares sujeitos a vibração constante.
• Lugares húmidos ou molhados.

ESPECIFICAÇ
Fonte de alimentação
Bateria de reserva :
FM Faixa de Frequência:
Cnsumo de Energia

AC 230V ~ 50 Hz
2 x AAA, 1.5V baterias
88 - 108 MHz
5W

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Nome do fabricante: Satyatrade S.L.
Endereço: Pol. Ind. La Raya. C / Guadalquivir, 2
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
CIF: B83254763
País de fabricação: CHINA
O Sytech® SY-1032 está em conformidade com as seguintes diretrizes:
Norma CE: Directiva EMC 2004/108 / EC
EN 55013: 2001 + A1 + A2
EN6100-3-2: 2006 + A1 + A2
EN61000-3-3: 2008
EN55020: 2007
Norma ERP: Directiva 2009/125 / CE
EN 62301: 2005 + 1275/2008 / CE
Baixa Tensão: Directiva 2006/95 / EC
EN 60065: 2002 + A1: 2006 + A11: 2008 + A2: 2010
Norma RoHS: 2002/95 / EC Restrição da substância perigosaHazardous substance

Signed: Ajeet Nebhwani Utamchandani

