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BATTERY ASSEMBLING
Open the battery compartment cover. Insert 2xAAA batteries according to the 
correct polarity showed in the compartment.
Once powering on, the clock will start RC signal searching automatically. 
Press ‘WAVE’ button to stop the RC signal searching.

MANUAL SETTING
Under normal displaying mode, hold on pressing ‘MODE’ button for seconds 
to enter into time setting mode, the setting digit will be flashing. Press  or  
to adjust. The setting order is 12/24hr → time zone → hour → minute → year → 
month → date → language of week. Press ‘MODE’ button to confirm the setting.
If there is no operation in 30 seconds, it will turn to normal time displaying 
mode automatically. 
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ALARM & SNOOZE SETTING
Under normal time displaying mode, hold on pressing  button for 
seconds to enter into alarm setting mode, the setting digit will be flashing. 
Press  or  button to adjust. The setting order is hour à minute. Press 

 button to confirm the setting. Press   button again to turn on 
the alarm function. There would be an icon of  display on the screen. Press 

 button once more to turn off the alarm function. The alarm icon would 
disappear. 
The alarm sound will last for 2 minutes, and will change as below:
0-10 seconds: BI per second
11-20 seconds: BI BI per second
21-30 seconds: BI BI BI per second
>30 seconds: Keep BI
When alarm ring is on, press ‘SNOOZE/LIGHT’ button to turn off the alarm 
sound, the icon of  will flash, the alarm sound will be on again after 
5 minutes. When the snooze function is on, press any other button to turn 
off the snooze function. When the alarm ring is on, press any other button 
to cancel the alarm sound. The alarm will be on again after 24 hours.
Press ‘SNOOZE/LIGHT’ to turn on the backlight. The backlight will last about 
5 seconds.

TEMPERATURE
The indoor temperature will adjust within 3-8 minutes automatically after 
powering on. Press  button to change between °C/°F.
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RC SIGNAL
RC signal searching condition:
The clock will start search the signal automatically when powering 
on or resetting. Press ‘WAVE’ button to stop the RC signal searching.
Under normal time displaying mode, press ‘WAVE’ button to enter into 
RC signal searching.
RC signal searching will start everyday automatically.
Automatically searching radio signal to adjust time: 1:00 am, 2:00 am, 
3:00 am, 4:00 am, and 5:00 am. 
If the signal is received successfully once a day, the remaining radio 
signals on that day will be ignored. 
The process will be repeated every day. RC time searching will last 
7 minutes.
RCC Receiving Icon:
When signal received, RC icon will be flashing by“1HZ”; 
When signal is weak and adjust the right signal, icon of  
will be flashing by“1HZ”as well;
When signal successfully received, LCD will display completed RC icon 

, and exist RC searching. 
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7 LANGUAGE WEEK DISPLAY                                               

Language German English Italian French Dutch Spanish Denmark

GER ENG ITA FRE DUT SPA DAN

SUNDAY SON SUN DOM DIM ZON DOM SON

MONDAY MON MON LUN LUN MAA LUN MAN

TUESDAY DIE TUE MAR MAR DIN MAR TIR

WEDNESDAY MIT WED MER MER WOE MIE ONS

THURSDAY DON THU GIO JEU DON JUE TOR

FRIDAY FRE FRI VEN VEN VRI VIE FRE

SATURDAY SAM SAT SAB SAM ZAT SAB LOR
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INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED 
PACKAGING MATERIALS
Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging 
indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, 
dispose of this product at your applicable collection point for the recycling 
of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of 
the European Union or other European states you may return your products 
to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct 
disposal of this product will help save valuable natural resources and help 
in preventing the potential negative impact on the environment and human 
health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. 
Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for 
further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject 
to national regulations for fines.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request 
the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information 
about the correct disposal method from local government departments 
or from your seller.

This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and 
we reserve the right to make these changes.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.  Revision 01/2017



EN   Warranty conditions

Warranty card is not a part of the device packaging. 

This product is warranted for the period of 24 months from the date of purchase to the end-user. Warranty is limited to 
the following conditions. Warranty is referred only to the customer goods using for common domestic use. The claim 
for service can be applied either at dealer’s shop where the product was bought, or at below mentioned authorized 
service shops. The end-user is obligated to set up a claim immediately when the defects appeared but only till the end 
of warranty period. The end user is obligated to cooperate to certify the claiming defects. Only completed and clean 
(according to hygienic standards) product will be accepted. In case of eligible warranty claim the warranty period will 
be prolonged by the period from the date of claim application till the date of taking over the product by end-user, or 
the date the end-user is obligated to take it over. To obtain the service under this warranty, end-user is obligated to 
certify his claim with duly completed following documents: receipt, certificate of warranty, certificate of installation.

This warranty is void especially if apply as follows:
 Defects which were put on sale.
 Wear-out or damage caused by common use.
 The product was damaged by unprofessional or wrong installation, used in contrary to the applicable instruction 

manual, used in contrary to legal enactment and common process of use or used for another purpose which has 
been designed for.

 The product was damaged by uncared-for or insufficient maintenance.
 The product was damaged by dirt, accident of force majeure (natural disaster, fire, and flood).
 Defects on functionality caused by low duality of signal, electromagnetic field interference etc.
 The product was mechanically damaged (e.g. broken button, fall).
 Damage caused by use of unsuitable media, fillings, expendable supplies (batteries) or by unsuitable working 

conditions (e.g. high temperatures, high humidity, quakes).
 Repair, modification or other failure action to the product by unauthorized person.
 End-user did not prove enough his right to claim (time and place of purchase).
 Data on presented documents differs from data on products.
 Cases when the claiming product cannot be indentified according to the presented documents (e.g. the serial 

number or the warranty seal has been damaged).

Authorized service centers
Visit www.sencor.eu for detailed information about authorized service centers. 
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VLOŽENÍ BATERIÍ
Otevřete kryt prostoru pro baterie. Vložte 2 baterie AAA tak, aby byla 
dodržena správná polarita zobrazená v prostoru pro baterie.
Po zapnutí začnou hodiny automaticky vyhledávat RC signál. Pro zastavení 
vyhledávání RC signálu stiskněte tlačítko „WAVE“.

RUČNÍ NASTAVENÍ
V normálním režimu zobrazení podržte několik sekund stisknuté tlačítko 
„MODE“ pro otevření režimu nastavení času - číslice nastavení začne blikat. 
Stiskněte tlačítko  nebo  pro  nastavení. Pořadí nastavení je 12/24 hodin 
→ časové pásmo → hodiny → minuty → rok → měsíc → datum → jazyk 
týdne. Stiskněte tlačítko „MODE“ pro potvrzení nastavení. Pokud během 
30 sekund neprovedete žádnou operaci, obnoví se automaticky normální 
režim zobrazení času. 
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NASTAVENÍ BUDÍKU A OPAKOVANÉHO BUZENÍ
V normálním režimu zobrazení času podržte několik sekund stisknuté 
tlačítko   pro otevření režimu nastavení budíku - číslice nastavení začne 
blikat. Stiskněte tlačítko  nebo  pro nastavení. Pořadí nastavení je hodiny 
à minuty. Stiskněte tlačítko   pro potvrzení nastavení. Dalším stisknutím 
tlačítka   zapněte funkci budíku. Na displeji se zobrazí ikona  . 
Pro vypnutí funkce budíku stiskněte ještě jednou tlačítko  . Ikona budíku 
zmizí. 
Budík bude zvonit po dobu 2 minut, a to následujícím způsobem:
0-10 sekund: 1 pípnutí za sekundu
11-20 sekund: 2 pípnutí za sekundu
21-30 sekund: 3 pípnutí za sekundu
> 30 sekund: Nepřetržité pípání
Když budík zvoní, stiskněte tlačítko „SNOOZE/LIGHT“ pro vypnutí zvonění 
- začne blikat ikona   a budík znovu zazvoní za 5 minut. Když je zapnutá 
funkce opakovaného buzení, stiskněte jakékoli jiné tlačítko pro vypnutí 
funkce opakovaného buzení. Když budík zvoní, stiskněte jakékoli jiné tlačítko 
pro zrušení zvonění. Budík znovu zazvoní za 24 hodin.

Stiskněte tlačítko „SNOOZE/LIGHT“ pro zapnutí podsvícení. Podsvícení 
zůstane zapnuté přibližně 5 sekund.
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TEPLOTA
Vnitřní teplota se změří automaticky během 3-8 minut po zapnutí. Stiskněte 
tlačítko  pro přepnutí mezi °C/°F.

RC SIGNÁL
Podmínky vyhledávání RC signálu:
Po zapnutí napájení nebo resetování spustí hodiny automaticky vyhledávání 
tohoto signálu. Pro zastavení vyhledávání RC signálu stiskněte tlačítko 
„WAVE“.
V normálním režimu zobrazení času podržte stisknuté tlačítko „WAVE“ 
pro aktivaci vyhledávání RC signálu.
Vyhledávání RC signálu se každý den spustí automaticky.
Automatické vyhledávání rádiového signálu pro nastavení času: 1:00, 2:00, 
3:00, 4:00 a 5:00. Pokud je signál jednou za den úspěšně přijat, zbývající 
rádiové signály daného dne budou ignorovány. Tento proces se bude každý den 
opakovat. Vyhledávání RC časového signálu trvá 7 minut.
Ikona příjmu RCC signálu:
Když je signál přijímán, bude ikona RC   blikat s frekvencí „1 Hz“; 
Když je signál slabý a hledá se silný signál, bude ikona   rovněž blikat 
s frekvencí „1 Hz“;
Když je signál úspěšně přijat, na LCD displeji se zobrazí plná ikona RC   
a vyhledáváni RC signálu se ukončí. 
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ZOBRAZENÍ TÝDNE V 7 JAZYCÍCH                                               

Jazyk Němčina Angličtina Italština Francouzština Holandština Španělština Dánština
GER ENG ITA FRE DUT SPA DAN

NEDĚLE SON SUN DOM DIM ZON DOM SON

PONDĚLÍ MON MON LUN LUN MAA LUN MAN

ÚTERÝ DIE TUE MAR MAR DIN MAR TIR

STŘEDA MIT WED MER MER WOE MIE ONS

ČTVRTEK DON THU GIO JEU DON JUE TOR

PÁTEK FRE FRI VEN VEN VRI VIE FRE

SOBOTA SAM SAT SAB SAM ZAT SAB LOR
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 
unie  nebo  jiných  evropských  zemích můžete  vrátit  své  výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou  likvidací  tohoto  produktu  pomůžete  zachovat  cenné  přírodní 
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní 
prostředí  a  lidské  zdraví,  což  by mohly  být  důsledky  nesprávné  likvidace 
odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného  místa.  Při  nesprávné  likvidaci  tohoto  druhu  odpadu  mohou  být 
v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné 
informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, 
vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních 
úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na 
něj vztahují.

Změny  v  textu,  designu  a  technických  specifikací  se  mohou  měnit  bez  předchozího 
upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.  Revision 01/2017



CZ   Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list. 

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v  trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se 
poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro 
běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého 
byl výrobek zakoupen nebo v  níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez 
zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen 
poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá 
pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se 
záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím 
nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva 
reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:
 vady, na které byla poskytnuta sleva;
 opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
 poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, 

platnými právními předpisy a  obecně známými a  obvyklými způsoby používání, v  důsledku použití výrobku 
k jinému účelu, než ke kterému je určen;

 poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
 poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí 

vody);
 vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. 

mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
 poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými 

provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
 poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
 případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
 případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
 případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje 

svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje 
v dokladech).

Gestor servisu v ČR: 
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz. 
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VLOŽENIE BATÉRIÍ
Otvorte kryt priestoru na batérie. Vložte 2 batérie AAA tak, aby bola dodržaná 
správna polarita zobrazená v priestore na batérie.
Po zapnutí začnú hodiny automaticky vyhľadávať RC signál. Na zastavenie 
vyhľadávania RC signálu stlačte tlačidlo „WAVE“.

RUČNÉ NASTAVENIE
V normálnom režime zobrazenia podržte niekoľko sekúnd stlačené tlačidlo 
„MODE“ na otvorenie režimu nastavenia času – číslica nastavenia začne 
blikať. Stlačte tlačidlo  alebo  na nastavenie. Poradie nastavenia 
je 12/24 hodín → časové pásmo → hodiny → minúty → rok → mesiac → 
dátum → jazyk týždňa. Stlačte tlačidlo „MODE“ na potvrdenie nastavenia.
Ak počas 30 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, obnoví sa automaticky 
normálny režim zobrazenia času. 
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NASTAVENIE BUDÍKA A OPAKOVANÉHO BUDENIA
V normálnom režime zobrazenia času podržte niekoľko sekúnd 
stlačené tlačidlo   na otvorenie režimu nastavenia budíka – číslica 
nastavenia začne blikať. Stlačte tlačidlo  alebo  na nastavenie. 
Poradie nastavenia je hodiny à minúty. Stlačte tlačidlo   na potvrdenie 
nastavenia. Ďalším stlačením tlačidla   zapnite funkciu budíka. 
Na displeji sa zobrazí ikona  . Na vypnutie funkcie budíka stlačte 
ešte raz tlačidlo  . Ikona budíka zmizne. 
Budík bude zvoniť 2 minúty, a to nasledujúcim spôsobom:
0 – 10 sekúnd: 1 pípnutie za sekundu
11 – 20 sekúnd: 2 pípnutia za sekundu
21 – 30 sekúnd: 3 pípnutia za sekundu
> 30 sekúnd: Nepretržité pípanie
Keď budík zvoní, stlačte tlačidlo „SNOOZE/LIGHT“ na vypnutie zvonenia 
– začne blikať ikona   a budík znovu zazvoní o 5 minút. Keď je zapnutá 
funkcia opakovaného budenia, stlačte akékoľvek iné tlačidlo na vypnutie 
funkcie opakovaného budenia. Keď budík zvoní, stlačte akékoľvek iné 
tlačidlo na zrušenie zvonenia. Budík znovu zazvoní o 24 hodín.
Stlačte tlačidlo „SNOOZE/LIGHT“ na zapnutie podsvietenia. 
Podsvietenie zostane zapnuté približne 5 sekúnd.

TEPLOTA
Vnútorná teplota sa zmeria automaticky počas 3 – 8 minút po zapnutí.
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RC SIGNÁL
Podmienky vyhľadávania RC signálu:
Po zapnutí napájania alebo resetovaní spustia hodiny automaticky 
vyhľadávanie tohto signálu. Na zastavenie vyhľadávania RC signálu stlačte 
tlačidlo „WAVE“.
V normálnom režime zobrazenia času podržte stlačené tlačidlo „WAVE“ 
na aktiváciu vyhľadávania RC signálu.
Vyhľadávanie RC signálu sa každý deň spustí automaticky.
Automatické vyhľadávanie rádiového signálu na nastavenie času: 1:00, 
2:00, 3:00, 4:00 a 5:00. Ak je signál raz za deň úspešne prijatý, zostávajúce 
rádiové signály daného dňa sa budú ignorovať. Tento proces sa bude každý 
deň opakovať. Vyhľadávanie RC časového signálu trvá 7 minút.
Ikona príjmu RC signálu:
Keď sa signál prijíma, bude ikona RC   blikať s frekvenciou „1 Hz“; 
Keď je signál slabý a hľadá sa silný signál, bude ikona   takisto blikať 
s frekvenciou „1 Hz“;
Keď je signál úspešne prijatý, na LCD displeji sa zobrazí plná ikona RC   
a vyhľadávanie RC signálu sa ukončí. 
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ZOBRAZENIE TÝŽDŇA V 7 JAZYKOCH

Jazyk Nemčina Angličtina Taliančina Francúzština Holandčina Španielčina Dánčina

GER ENG ITA FRE DUT SPA DAN

NEDEĽA SON SUN DOM DIM ZON DOM SON

PONDELOK MON MON LUN LUN MAA LUN MAN

UTOROK DIE TUE MAR MAR DIN MAR TIR

STREDA MIT WED MER MER WOE MIE ONS

ŠTVRTOK DON THU GIO JEU DON JUE TOR

PIATOK FRE FRI VEN VEN VRI VIE FRE

SOBOTA SAM SAT SAB SAM ZAT SAB LOR
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného 
komunálneho  odpadu.  Pre  správnu  likvidáciu,  obnovu  a  recykláciu 
odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých 
krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť 
svoje  výrobky  miestnemu  predajcovi  pri  kúpe  ekvivalentného  nového 
produktu.  Správnou  likvidáciou  tohto  produktu  pomôžete  zachovať  cenné 
prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov 
na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie  odpadov.  Ďalšie  podrobnosti  si  vyžiadajte  od  miestneho  úradu 
alebo  najbližšieho  zberného  miesta.  Pri  nesprávnej  likvidácii  tohto  druhu 
odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak  chcete  likvidovať  elektrické  a  elektronické  zariadenia,  vyžiadajte 
si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, 
vyžiadajte  si  potrebné  informácie  o  správnom  spôsobe  likvidácie  od 
miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.  Revision 01/2017



SK   Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje 
ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné 
domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého 
bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez 
zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je 
povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma 
iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie 
sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku 
kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva 
reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:
 chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
 opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
 poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v  rozpore s návodom na 

použitie s  platnými právnymi predpismi a  všeobecne známymi a  obvyklými spôsobmi používania, v  dôsledku 
použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;

 poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
 poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a  zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, 

vniknutie vody);
 chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
 mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
 poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými 

prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
 poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou 

(servisom);
 prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a  kde reklamovaný výrobok 

zakúpil);
 prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
 prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s  výrobkom uvedeným v  dokladoch, ktorými kupujúci 

preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované 
údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK: 
FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; teľ: 02 49 1058 53-54
Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.
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AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE
Nyissa ki az elemtároló rekesz fedelét. Tegye be a 2 db AAA elemet, ügyeljen 
az elemtartó rekeszben ábrázolt helyes polaritásra. A bekapcsolás után 
az óra automatikusan keresni kezdi az RC jelet. Az RC jel keresésének 
megállításához nyomja meg a „WAVE” gombot.

KÉZI BEÁLLÍTÁS
Normál megjelenítési üzemmódban tartsa lenyomva néhány másodpercig 
a „MODE” gombot az időbeállítás megnyitásához - a beállítandó számjegye 
villogni kezdenek. Nyomja meg a  vagy  gombot a beállításhoz. A beállítás 
sorrendje 12/24 óra → időzóna → óra → perc → év → hónap → dátum 
→ a hét napjának nyelve. Nyomja meg a „MODE“ gombot a beállítás 
megerősítéséhez.
Ha 30 másodpercig nem csinál semmit, automatikusan visszatér a normál 
időkijelzés. 



HU - 2

AZ ÉBRESZTŐÓRA ÉS AZ ISMÉTELT 
ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA

Normál időmegjelenítési üzemmódban tartsa lenyomva néhány másodpercig 
a  gombot az ébresztés beállításának megnyitásához - a beállítandó 
számjegy villogni kezd. Nyomja meg a  vagy  gombot beállításhoz. 
A beállítás sorrendje: óra à perc. Nyomja meg a   gombot a beállítás 
megerősítéséhez. 
A  gomb újabb megnyomásával bekapcsolja az ébresztés funkciót. 
A kijelzőn megjelenik a   ikon. 
Az ébresztés funkció kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a 
gombot. Az ébresztés ikonja eltűnik. 
Az ébresztő 2 percig ébreszt az alábbi módon:
0-10 másodperc 1 sípolás másodpercenként
11-20 másodperc 2 sípolás másodpercenként
21-30 másodperc 3 sípolás másodpercenként
> 30 másodperc: folyamatos hangjelzés
Ha az ébresztés szól, nyomja meg a „SNOOZE/LIGHT“ gombot a hangjelzás 
kikapcsolásához - villogni kezd a   ikon, és az ébresztés 5 perc múlva újra 
megszólal. Ha be van kapcsolva az ismételt ébresztés funkció, nyomja meg 
bármelyik másik gombot az ismételt ébresztés funkció kikapcsolásához. 
Amikor az ébresztőóra csörög, nyomja meg bármelyik másik gombot 
a csengés kikapcsolásához. Az ébresztőóra 24 óra múlva szólal meg újra.
Nyomja meg a „SNOOZE/LIGHT“ gombot a háttérvilágítás bekapcsolásához. 
A háttérvilágítás kb. 5 másodpercig marad bekapcsolva.
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HŐMÉRSÉKLET
A belső hőmérséklet automatikus mérésére 3–8 perccel a bekapcsolás után 
kerül sor.

RC JEL
Az RC-jel keresésének feltételei:
A tápellátás bekapcsolása vagy alaphelyzetbe visszaállítása után az 
óra automatikusan keresni kezdi ezt a jelet. Az RC jel keresésének 
megállításához nyomja meg a „WAVE” gombot.
Normál idő megjelenítése üzemmódban tartsa lenyomva a „WAVE“ gombot 
az RC-jel keresésének aktiválásához.
Az RC jel keresése minden nap automatikusan bekapcsol.
A rádiójel automatikus keresése az óra beállításához: 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 
és 5:00. Ha a jelet egy nap egyszer sikerül venni, a többi rádiójel keresésére 
nem kerül sor. Ez a folyamat minden nap megismétlődik. 
A jel keresése 7 percig tart.
RC jel vételének ikonja:
Ha a jel vétele folyamatban van, az RC ikon  „1 Hz“ frekvenciával villog; 
Ha a jel gyenge, és erősebb jel keresése van folyamatban, az   ikon szintén 
„1 Hz“ frekvenciával villog;
Ha a jel vétele sikeresen megtörtént, az LCD kijelzőn megjelenik a teljes 
RC ikon , és az RC jel vétele véget ér. 
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A HÉT MEGJELENÍTÉSE 7 NYELVEN                                               

Nyelv Német Angol Olasz Francia Holland Spanyol Dán

GER ENG ITA FRE DUT SPA DAN

VASÁRNAP SON SUN DOM DIM ZON DOM SON

HÉTFŐ MON MON LUN LUN MAA LUN MAN

KEDD DIE TUE MAR MAR DIN MAR TIR

SZERDA MIT WED MER MER WOE MIE ONS

CSÜTÖRTÖK DON THU GIO JEU DON JUE TOR

PÉNTEK FRE FRI VEN VEN VRI VIE FRE

SZOMBAT SAM SAT SAB SAM ZAT SAB LOR
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UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre 
helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 

Ez a  jelzés a  terméken vagy a kísérő dokumentációban azt  jelzi, hogy az 
elektromos  vagy  elektronikus  termék  nem  dobható  háztartási  hulladék 
közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket 
kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai 
országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék 
vásárlásánál.  A  termék  helyes  megsemmisítésével  segít  megelőzni  az 
élőkörnyezetre  és  emberi  egészségre  kockázatos  lehetséges  veszélyek 
kialakulását  amelyek  a  hulladék  helytelen  kezelésével  adódhatnának. 
További  részletekről  érdeklődjön  a  helyi  hatóságnál  vagy  a  legközelebbi 
gyűjtőhelyen.  Az  ilyen  fajta  hulladék  helytelen  megsemmisítése  a  helyi 
előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, 
kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez  a  jelzés  az  Európai  Unióban  érvényes.  Ha  meg  akarja  semmisíteni 
a  terméket,  kérje  a  szükséges  információkat  a  helyes  megsemmisítésről 
a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető 
követelményét.

Változtatások  a  szövegben,  kivitelben  és műszaki  jellemzőkben  előzetes  figyelmeztetés 
nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.  Revision 01/2017



HU  Jótállási jegy

A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

A FAST Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen 
feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést 
a terméket értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó 
időtartamra vállal jótállást. A termék alkotórészeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától 
számított 12 hónap. 

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő vállalkozásnál, 
illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag  
a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja  
a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, 
hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint  
- (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, 
vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével összehasonlítva 
aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy  
e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak 
a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy  
a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen 
hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a jótállásra kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon 
belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási 
határidőben érvényesíthető! Ugyanakkor, ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben 
nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított  
3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel 
jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik. 
A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe 
helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő vállalkozás nem 
hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.  
A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, 
illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket  
az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az  
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén  
– a javítószolgálat gondoskodik. 
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja 
rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére, valamint  
a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 
Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba 
oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű használat, 
használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló 
ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz 
által végzett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása  normál, természetes 
elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta.  
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági illetve 
termékszavatossági jogait nem érinti. 
Tájékoztatjuk, hogy az értékesítő vállalkozással felmerülő, fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita 
bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 
testület eljárását is kezdeményezheti.



HU  Jótállási jegy

A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

A FAST Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen 
feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést 
a terméket értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó 
időtartamra vállal jótállást. A termék alkotórészeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától 
számított 12 hónap. 

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő vállalkozásnál, 
illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag  
a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja  
a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, 
hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint  
- (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, 
vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével összehasonlítva 
aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy  
e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak 
a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy  
a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen 
hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a jótállásra kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon 
belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási 
határidőben érvényesíthető! Ugyanakkor, ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben 
nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított  
3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel 
jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik. 
A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe 
helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő vállalkozás nem 
hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.  
A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, 
illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket  
az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az  
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén  
– a javítószolgálat gondoskodik. 
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja 
rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére, valamint  
a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 
Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba 
oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű használat, 
használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló 
ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz 
által végzett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása  normál, természetes 
elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta.  
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági illetve 
termékszavatossági jogait nem érinti. 
Tájékoztatjuk, hogy az értékesítő vállalkozással felmerülő, fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita 
bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 
testület eljárását is kezdeményezheti.



A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:  ............................................................................................................................................................................................

Típus:  .........................................................................................................................................................................................................

Gyártási szám:  ........................................................................................................................................................................................

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):  .................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Vásárlást igazoló bizonylat száma:  ....................................................................................................................................................

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..........  .................. hó .................nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:  ..............................................................

Javításra átvétel időpontja:  ...........................................................................................

Hiba oka:  ...........................................................................................................................

Javítás módja:  ..................................................................................................................

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:  ...............................

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:  ..............

Szerviz pecsétje:

Kereskedő tölti ki

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

A csere időpontja: ...........................................................................................................................................................................

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu
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WKŁADANIE BATERII
Otwórz pokrywkę zasobnika na baterie. Włóż 2 baterie AAA tak, aby była 
zachowana prawidłowa biegunowość pokazana w zasobniku na baterie.
Po włączeniu zegar automatyczne rozpocznie wyszukiwanie sygnału RC. 
Aby zatrzymać wyszukiwanie sygnału RC, wciśnij przycisk „WAVE”.

RĘCZNE USTAWIANIE
W normalnym trybie wyświetlania przytrzymaj przez kilka sekund przycisk 
„MODE”, aby otworzyć tryb ustawień czasu − cyfry ustawień zaczną mrugać. 
Wciśnij przycisk  lub , aby dokonać ustawień. Kolejność ustawień 
to 12/24 godzin→ strefa czasu → godzina → minuty → rok → miesiąc 
→ data → język dni tygodnia. Wciśnij przycisk „MODE“, aby potwierdzić 
ustawienia. Jeśli w ciągu 30 sekund nie dokonasz żadnej operacji, dojdzie 
do automatycznego odnowienia normalnego trybu pokazywania czasu. 
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USTAWIENIA BUDZIKA I PONOWNEGO BUDZENIA
W normalnym trybie wyświetlania przytrzymaj przez kilka sekund przycisk  

, aby otworzyć tryb ustawień czasu − cyfry ustawień zaczną mrugać. 
Wciśnij przycisk  lub , aby dokonać ustawień. Kolejność ustawień 
to godziny à minuty. Wciśnij przycisk   aby potwierdzić ustawienia. Przez 
kolejne wciśnięcie przycisku   włączysz funkcję budzika. Na wyświetlaczu 
pojawi się ikona  . Aby wyłączyć funkcję budzika, wciśnij ponownie przycisk 

. Ikona budzika zniknie. 
Budzik będzie dzwonić przez 2 minuty w następujący sposób:
0−10 sekund: 1 sygnał dźwiękowy na sekundę
11−20 sekund: 2 sygnały dźwiękowe na sekundę
21−30 sekund: 3 sygnały dźwiękowe na sekundę
> 30 sekund: Ciągły sygnał dźwiękowy
Gdy budzik dzwoni, wciśnij przycisk „SNOOZE/LIGHT”, aby wyłączyć 
dzwonienie − zacznie mrugać ikona   a budzik zadzwoni ponownie 
za 5 minut. Gdy włączona jest funkcja ponownego budzenia, wciśnij 
jakikolwiek inny przycisk, aby wyłączyć funkcję ponownego budzenia. 
Gdy budzik dzwoni, wciśnij inny dowolny przycisk, aby wyłączyć dzwonek. 
Budzik zadzwoni ponownie za 24 godziny.
Wciśnij przycisk „SNOOZE/LIGHT”, aby włączyć podświetlanie. Podświetlenie 
zostanie włączone na około 5 sekund.

TEMPERATURA
Temperatura wewnętrzna zostanie automatycznie zmierzona w ciągu 
3–8 minut po włączeniu.
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SYGNAŁ RC
Warunki wyszukiwania sygnału RC:
Po włączeniu zasilania lub zresetowaniu zegar automatycznie uruchomi 
wyszukiwanie tego sygnału. Aby zatrzymać wyszukiwanie sygnału RC, 
wciśnij przycisk „WAVE”.
W normalnym trybie pokazywania czasu przytrzymaj wciśnięty przycisk 
„WAVE“, aby uruchomić wyszukiwanie sygnału RC.
Wyszukiwanie sygnału RC uruchomi się automatycznie każdego dnia.
Automatyczne wyszukiwanie sygnału radiowego do ustawienia czasu: 1:00, 
2:00, 3:00, 4:00 i 5:00. Jeśli sygnał został raz dziennie skutecznie przyjęty, 
pozostałe sygnały radiowe danego dnia będą ignorowane. 
Ten proces będzie się powtarzać każdego dnia. Wyszukiwanie sygnału czasu 
RC trwa 7 minut.
Ikona odbioru sygnału RC:
Gdy odbierany jest sygnał RC, ikona RC   będzie mrugać z częstotliwością 
„1 Hz”; 
Gdy sygnał jest słaby i wyszukiwany jest inny sygnał, ikona   będzie również 
mrugać z częstotliwością „1 Hz”;
Gdy sygnał został z powodzeniem przyjęty, na wyświetlaczu LCD pojawi się 
pełna ikona RC   a wyszukiwanie sygnału RC zostanie zakończone. 
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WYŚWIETLANIE TYGODNIA W 7 JĘZYKACH                                               

Język Niemiecki Angielski Włoski Francuski Holenderski Hiszpański Duński

GER ENG ITA FRE DUT SPA DAN

NIEDZIELA SON SUN DOM DIM ZON DOM SON

PONIEDZIAŁEK MON MON LUN LUN MAA LUN MAN

WTOREK DIE TUE MAR MAR DIN MAR TIR

ŚRODA MIT WED MER MER WOE MIE ONS

CZWARTEK DON THU GIO JEU DON JUE TOR

PIĄTEK FRE FRI VEN VEN VRI VIE FRE

SOBOTA SAM SAT SAB SAM ZAT SAB LOR
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego 
do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że 
zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz 
ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, 
utylizacji  i  recyklingu  tych  wyrobów  należy  przekazać  je  do  wyznaczonych 
składnic  odpadów.  W  niektórych  krajach  Unii  Europejskiej  lub  innych 
państwach  europejskich można  zamiast  tego  zwrócić  tego  rodzaju  wyroby 
lokalnemu  sprzedawcy  przy  kupnie  ekwiwalentnego  nowego  produktu. 
Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców 
naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne  i  zdrowie  ludzkie,  co  może  spowodować  niewłaściwa  likwidacja 
odpadów.  Szczegółowych  informacji  udzielą  Państwu  urzędy  miejskie  lub 
najbliższe  składnice  odpadów.  W  przypadku  niewłaściwej  utylizacji  tego 
rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy 
o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować 
ten  wyrób,  prosimy  o  uzyskanie  potrzebnych  informacji  dotyczących 
prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które 
go dotyczą. 

Zastrzegamy  sobie  możliwość  dokonywania  zmian  tekstu,  designu  i  danych  technicznych 
wyrobu bez uprzedzenia.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.  Revision 01/2017



PL   Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona 
tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa 
domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional“). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać 
w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić 
usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik 
jest zobowiązany do przedstawienia i  udokumentowania usterki. Tylko kompletne i  czyste produkty (zgodnie ze 
standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt 
serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas 
pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy 
stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest 
zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, 
certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:
 usterka była widoczna w chwili zakupu;
 usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
 produkt został uszkodzony z  powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania 

niezgodnego z przeznaczeniem;
 produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
 produkt został uszkodzony z  powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o  charakterze sił wyższych 

(powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
 produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
 produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
 produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, 

baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
 produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
 użytkownik nie jest w  stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych 

dokumentach są inne niż na urządzeniu;
 produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty 
zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie 
internetowej lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Więcej informacji na www.sencor.pl. 




