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Αγαπητέ πελάτη 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν HÆGER. 

Τα προϊόντα HÆGER έχουν παραχθεί για να σκεφτούν την ευημερία του καταναλωτή. 
Είμαστε σίγουροι ότι θα μείνετε ευχαριστημένοι με αυτή τη συσκευή. Πριν χρησιμοποιήσετε 
το ραδιόφωνό σας για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις 
για μελλοντική αναφορά 
 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
  
Αυτό το ρολόι ραδιόφωνο προορίζεται αποκλειστικά ως συσκευή ψυχαγωγίας, ως ρολόι και 
δέκτης για ραδιοφωνικούς σταθμούς μεσαίων κυμάτων (AM) και διαμόρφωσης συχνότητας 

(FM) και μόνο για ιδιωτική μη εμπορική χρήση. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

  
Θα πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων 

των εξής: 
• Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό. 

• Μην τοποθετείτε το ρολόι-ραδιόφωνο σε περιοχές εκτεθειμένες στο άμεσο ηλιακό φως! 
Διαφορετικά θα μπορούσε να υπερθερμανθεί και να καταστραφεί χωρίς επισκευή. Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά! 

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε πηγές θερμότητας όπως φούρνους, θερμάστρες και 
παρόμοιες συσκευές ή ανοίγματα εξαερισμού άλλων ηλεκτρικών συσκευών! Διαφορετικά, 
το ρολόι-ραδιόφωνο μπορεί να καταστραφεί χωρίς επισκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 
πυρκαγιά! 

• Μην το τοποθετείτε σε υγρούς χώρους ή κοντά σε νερό. Διαφορετικά, μπορεί να εισέλθει 
υγρασία στο ραδιόφωνο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και 
πυρκαγιάς! 

• Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση για το ρολόι-ραδιόφωνο, όπως μια στεγνή, επίπεδη, 
αντιολισθητική επιφάνεια στην οποία είναι εύκολο να λειτουργήσει. 

• Μην τοποθετείτε το ρολόι-ραδιόφωνο σε περιοχές που εκτίθενται σε ακραίες φυσικές 
κραδασμούς ή συνεχείς κραδασμούς. Το φυσικό σοκ και οι συνεχείς κραδασμοί θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες και μακροχρόνιες βλάβες. 

• Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή. 

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι-ραδιόφωνο αερίζεται επαρκώς. Ο αερισμός δεν πρέπει να 
παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδα, 

τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ. Αφήνοντας τουλάχιστον 5 cm γύρω από τη συσκευή για 
επαρκή αερισμό. 

• Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια σωστά τοποθετημένη πρίζα. Προσέξτε ότι η 
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καθορισμένη τάση αντιστοιχεί στην τάση της πρίζας. 

• Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα της συσκευής. Οι λανθασμένες επισκευές μπορούν να 
αποτελέσουν σημαντικό κίνδυνο για τον χρήστη. Εάν η συσκευή υποστεί ζημιά, ιδιαίτερα το 
καλώδιο τροφοδοσίας, μη θέτετε πλέον σε λειτουργία τη συσκευή, αλλά ζητήστε την 
επισκευή της από τεχνικό. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ζημιές. 

• Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε το 
βύσμα από την πρίζα ή βγάλτε τις μπαταρίες. 

• Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες 
(πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από αυτά. 

 

 



• Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους που ενέχουν οι ηλεκτρικές 
συσκευές, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο κρέμεται χαμηλά και ότι τα παιδιά δεν έχουν 
πρόσβαση στη συσκευή. 

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω 
και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με 
τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν την κινδύνους. 

• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση 
από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 

These symbols may be found on the machine and are intended to indicate the 
following: 

 

 

  
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

  
FM: Επεκτείνετε την κεραία και προσαρμόστε τη γωνία για βέλτιστη λήψη. 
AM: Περιστρέψτε τη μονάδα οριζόντια για τη θέση στην οποία η λήψη είναι πιο καθαρή. 
Μια κεραία ράβδου φερρίτη είναι ενσωματωμένη στη μονάδα. 

Το σύμβολο με ένα θαυμαστικό θα πρέπει να ενημερώνει τον χρήστη 
για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας ή συντήρησης στη συνοδευτική 
τεκμηρίωση. 

 

Προσοχή! Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με τη σακούλα 
συσκευασίας γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας! 

 

Το σύμβολο κεραυνού θα πρέπει να ενημερώνει τον χρήστη για 
εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής που φέρουν επικίνδυνα 
υψηλά επίπεδα τάσης. 
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
  
1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ  
2. Οθόνη Ψηφιακού Ρολογιού LED 
3. Έλεγχος ΕΝΤΑΣΗΣ Λ /AL 1  
4. Έλεγχος ΕΝΤΑΣΗΣ V / AL 2 
5. FM ANTENNA  
6. TUNING Λ / HR 
7. TUNING V / MIN  
8. SLEEP 
9. ΣΕΤ  
10. ΑΝΑΒΟΛΗ 
11.  AM/FM  
12. MEM (Μνήμη) 
13. ΧΩΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  
14. AL1 Ένδειξη βομβητή 
15. Ένδειξη ραδιοφώνου AL1  
16. Ένδειξη βομβητή AL2 
17. Ένδειξη ραδιοφώνου AL2 

 

ΤΡΟΦΟΔΟΣ AC 
  
• Τοποθετήστε το βύσμα σε μια σωστά τοποθετημένη πρίζα 230 V, 50 Hz. 

• Βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα αναγνώρισης 
του μοντέλου. 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (δεν παρέχεται) 

  

Εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή έχει αφαιρεθεί το φις από την πρίζα, οι ρυθμίσεις θα 
διατηρηθούν εάν τοποθετηθούν οι εφεδρικές μπαταρίες. 

1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στην κάτω πλευρά. 

2. Τοποθετήστε μπαταρίες μεγέθους 2xAAA/LR03 (ή ισοδύναμες) στη σύνδεση 
τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε για τη σωστή πολικότητα. 

3. Κλείστε ξανά τη θήκη της μπαταρίας. 

4. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις 
μπαταρίες για να αποτρέψετε τη διαρροή οξέος της μπαταρίας. 
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• Μην φορτίζετε τις στεγνές μπαταρίες. 
• Μην μεταφέρετε τις στεγνές μπαταρίες με νομίσματα ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα. 
Μπορεί να παράγει θερμότητα εάν οι θετικοί και αρνητικοί πόλους των μπαταριών έρθουν 
σε επαφή κατά λάθος από ένα μεταλλικό αντικείμενο. 
• Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ταυτόχρονα. 
• Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, αντικαταστήστε όλες με καινούργιες. 
• Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε ζημιές από διαρροή και διάβρωση των 
μπαταριών. 
















Το οξύ της μπαταρίας μπορεί να διαρρεύσει, ειδικά εάν οι μπαταρίες είναι παλιές. 
Επομένως θα πρέπει να αφαιρέσετε όλες τις μπαταρίες εάν δεν σκοπεύετε να 
χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο για μεγάλες χρονικές περιόδους. Αυτό προστατεύει το 
ραδιόφωνο από διαρροή οξέος μπαταρίας. 
 


ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Αφού συνδέσετε το τροφοδοτικό, η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και η ώρα 
του ρολογιού 0:00 θα αναβοσβήσει. Ανατρέξτε στο «ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ 
ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ» για να ρυθμίσετε την ώρα. Πατήστε το κουμπί RADIO ON/OFF (1) για να 
ενεργοποιήσετε τη μονάδα σε λειτουργία ενεργοποίησης/ραδιοφώνου ή πατήστε το ξανά 
για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 
Πατήστε το κουμπί RADIO ON/OFF (1) για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα, η τρέχουσα 
ραδιοσυχνότητα εμφανίζεται στην οθόνη για περίπου 5 δευτερόλεπτα και μετά η ένδειξη 
τρέχουσας ώρας επιστρέφει στην οθόνη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
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       ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΠΝΗΣΗΣ 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ 
Σε κατάσταση αναμονής, 
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SET (9) για περίπου 2 δευτερόλεπτα μέχρι να 
αναβοσβήσουν τα ψηφία της ώρας και των λεπτών. 
2. Πατήστε το κουμπί HR (6) για να ρυθμίσετε τις ώρες. 
3. Πατήστε το κουμπί MIN (7) για να ρυθμίσετε τα λεπτά. 
4. Πατήστε ξανά το κουμπί SET (9) για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση της ώρας του ρολογιού 
(τα ψηφία της ώρας και των λεπτών θα γίνουν σταθερά όταν τελειώσετε). 

 

 

 

 

 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΩΝ 
Σε κατάσταση αναμονής, 
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί AL1 (3) για περίπου 2 δευτερόλεπτα μέχρι να 
αναβοσβήσουν τα ψηφία της ώρας και των λεπτών. 
2. Πατήστε το κουμπί HR (6) για να ρυθμίσετε τις ώρες. 
3. Πατήστε το κουμπί MIN (7) για να ρυθμίσετε τα λεπτά. 
4. Πατήστε ξανά το κουμπί AL1 (3) για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση 1 ώρας του 
συναγερμού (η ένδειξη τρέχουσας ώρας επιστρέφει στην οθόνη όταν τελειώσει). 
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Σε κατάσταση αναμονής, 
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί AL2 (4) για περίπου 2 δευτερόλεπτα μέχρι να 
αναβοσβήσουν τα ψηφία της ώρας και των λεπτών. 
2. Πατήστε το κουμπί HR (6) για να ρυθμίσετε τις ώρες. 
3. Πατήστε το κουμπί MIN (7) για να ρυθμίσετε τα λεπτά. 
4. Πατήστε ξανά το κουμπί AL2 (4) για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση της ώρας 2 του 
συναγερμού (η ένδειξη της τρέχουσας ώρας επιστρέφει στην οθόνη όταν τελειώσει). 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Όταν λειτουργείτε μόνο από μπαταρίες (κατά τη λειτουργία 
εφεδρικής λειτουργίας), η οθόνη θα είναι απενεργοποιημένη και το ρολόι θα παραμείνει 
ακριβές μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα. Η ακρίβεια του ρολογιού θα μειωθεί λόγω της 
πτώσης τάσης των εφεδρικών μπαταριών. Είναι σημαντικό η παροχή ρεύματος να 
αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό. Εάν δεν έχουν τοποθετηθεί εφεδρικές μπαταρίες ή 
η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά το ρολόι. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ξυπνητήρια ραδιοφώνου ή βομβητή και στις δύο 
προκαθορισμένες ώρες αφύπνισης σε κατάσταση αναμονής: 
1. Για να ρυθμίσετε ή να προσαρμόσετε την ώρα αφύπνισης, ακολουθήστε τα βήματα στην 
ενότητα "ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΠΝΗΣΗΣ". 
2. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία αφύπνισης (ραδιόφωνο ή βομβητή) ή να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αφύπνισης για το ALARM 1, πατήστε το AL1 (3) 
επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή λειτουργία αφύπνισης. Κάθε 
φορά που πατάτε το AL1 (3), η ένδειξη συναγερμού αλλάζει ως εξής: 

 Ένδειξη βομβητή AL1 (14) Καμία ένδειξη συναγερμού (συναγερμός 1 είναι 
απενεργοποιημένος) Δεν υπάρχει ένδειξη συναγερμού (ο συναγερμός 1 είναι 

απενεργοποιημένος) Ένδειξη ραδιοφώνου AL1 (15)  
3. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία αφύπνισης (ραδιόφωνο ή βομβητή) ή να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αφύπνισης για το ALARM 2, πατήστε το AL2 (4) 
επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή λειτουργία αφύπνισης στην οθόνη. Κάθε 
φορά που πατάτε το AL2 (4), η ένδειξη συναγερμού αλλάζει ως εξής: 

Ένδειξη βομβητή AL2 (16) Καμία ένδειξη συναγερμού (συναγερμός 2 είναι 
απενεργοποιημένος)  

   Δεν υπάρχει ένδειξη συναγερμού (ο συναγερμός 2 είναι απενεργοποιημένος) Ένδειξη 
ραδιοφώνου AL2 (17)  
4. Όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, θα ηχήσει το ραδιόφωνο ή ο βομβητής, εκτός εάν η 
λειτουργία συναγερμού είναι απενεργοποιημένη 
 
 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΩΝ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενώ η ένταση του συναγερμού βομβητή είναι σταθερή και δεν μπορεί να 
ρυθμιστεί, η ένταση, η ζώνη και η συχνότητα του συναγερμού ραδιοφώνου έχουν 
προκαθοριστεί ως τελευταία. Όταν ηχήσει ο ραδιοφωνικός συναγερμός, μπορείτε επίσης να 
ρυθμίσετε το επίπεδο ακρόασης με τα κουμπιά VOLUME Λ (3) / V (4). Για να επιλέξετε το 
σταθμό, ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία ραδιοφώνου». 
 
Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί AL1 (3) για το ALARM 1 
ή το κουμπί AL2 (4) για το ALARM 2 για περίπου 2 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, η 
ρύθμιση ώρας αφύπνισης θα αναβοσβήσει στην οθόνη. Πατήστε ξανά AL1 (3) (για ALARM 1) 
ή AL2 (4) (4) (για ALARM 2) για να επιστρέψετε στην ένδειξη ώρας του ρολογιού. 
  
Όταν ηχήσει ο συναγερμός, πατήστε το κουμπί SNOOZE (10) για να σταματήσει προσωρινά 
ο συναγερμός. Η ένδειξη βομβητή AL1/AL2 (14)/(16) ή η ένδειξη ραδιοφώνου AL1/AL2 
(15)/(17) θα συνεχίσει να αναβοσβήνει όσο είναι σε λειτουργία η λειτουργία αναβολής και ο 
συναγερμός θα ηχήσει ξανά μετά από περίπου 9 λεπτά. Για να σταματήσετε το ξυπνητήρι, 
πατήστε το RADIO ON/OFF 

(1) κουμπί μία φορά. Η ένδειξη συναγερμού θα γίνει σταθερή και ο συναγερμός θα 
λειτουργήσει ταυτόχρονα την επόμενη μέρα. 
 

 
 

 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 
  
 
1. Πατήστε το κουμπί RADIO ON/OFF MODE (1) για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο. 
2. Θα εμφανιστεί η προεπιλεγμένη συχνότητα 87,5 (MHz) (λειτουργία FM, για πρώτη χρήση) 
ή η τελευταία συντονισμένη συχνότητα (λειτουργία AM ή FM).  
3. Πατήστε το κουμπί BAND (11) για να επιλέξετε τη ζώνη. 
4. Αυτόματος συντονισμός - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί TUNING Λ (6) / V (7) 
για περίπου 2 δευτερόλεπτα έως ότου η εμφανιζόμενη συχνότητα μετακινηθεί προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω. Αφήστε το κουμπί. Ο δέκτης θα σαρώσει και θα σταματήσει για τον 
πρώτο δυνατό σταθμό. Επαναλάβετε μέχρι να φτάσετε στον επιθυμητό σταθμό. 
5. Χειροκίνητος μικροσυντονισμός - Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί TUNING Λ (6) / το 
κουμπί V (7) για να ρυθμίσετε τη συχνότητα σε κάθε βήμα. 
Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε το κουμπί VOLUME Λ (3) / V (4) για να ρυθμίσετε το 
επίπεδο έντασης.
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ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

 
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 10 προκαθορισμένους σταθμούς ο καθένας για μπάντα 
FM και AM. 
1. Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε να προρυθμίσετε. 
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SET (9) για περίπου 2 δευτερόλεπτα μέχρι να 
αναβοσβήσει ο αριθμός προγράμματος. Πατήστε ξανά το κουμπί SET (9) για να 
αποθηκεύσετε το σταθμό. 
3. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να αποθηκεύσετε επιπλέον σταθμούς.  
 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  
Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί MEM (12) στον αριθμό 
προγράμματος του οποίου είναι αποθηκευμένος ο επιθυμητός σταθμός. 
 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 

Παρεμβολές κατά την ακρόαση ραδιοφώνου μπορεί να προκληθούν από άλλες ηλεκτρικές 
συσκευές που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (π.χ. τηλεόραση, οθόνες υπολογιστή κ.λπ.) 
Το ραδιόφωνο θα πρέπει να διατηρείται μακριά από αυτές τις συσκευές που προκαλούν 
παρεμβολές. 

 
 
 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΠΝΟΥ 
  
Στη λειτουργία ραδιοφώνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 
χρονοδιακόπτη ύπνου για να απενεργοποιήσετε αυτόματα το ραδιόφωνο μετά από 
μια προκαθορισμένη διάρκεια (έως 90 λεπτά). 
1. Πατήστε το κουμπί SLEEP (8) και εμφανίζεται η ένδειξη "90". 
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί SLEEP (8) για να επιλέξετε τη διάρκεια: 90, 80, 
70…. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η διάρκεια μειώνεται κατά 10 λεπτά, μέχρι 
να εμφανιστεί η ένδειξη "OFF". 
 
3. Το ραδιόφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αφού παρέλθει η επιλεγμένη 
προκαθορισμένη διάρκεια. 
4. Για να ελέγξετε τον υπολειπόμενο χρόνο αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί 
SLEEP (8) μία φορά. 
5. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου και να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, 
πατήστε το κουμπί RADIO ON/OFF (1). 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 
  

Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί εμποτισμένο με νερό ή ήπιο απορρυπαντικό. 
Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικό, καθώς μπορεί να 
καταστρέψουν το φινίρισμα του ντουλαπιού. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το 
καλώδιο τροφοδοσίας από την παροχή πριν τον καθαρισμό. 

 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Το ρολόι-ραδιόφωνο δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το 
χρήστη. Η εγγύηση είναι άκυρη αν ανοίξει το περίβλημα του ραδιοφώνου! Δεν θα φέρουμε 
καμία ευθύνη και δεν θα παρέχεται καμία εγγύηση για ζημιές που οφείλονται στο άνοιγμα 
της θήκης του ραδιοφώνου, που προκύπτουν από προσπάθειες επισκευής που δεν έγιναν 
από εξειδικευμένους ειδικούς και τη χρήση του ασυρμάτου για σκοπούς άλλους από τους 
προβλεπόμενους! 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
  
Μοντέλο: RA-06B.005B 
Τροφοδοσία: AC 230V, 50Hz 
Ισχύς εξόδου: 0,3W RMS 
Εφεδρικές μπαταρίες: 2 x 1,5V AAA / LR03 τύπος ή ισοδύναμο Εύρος συχνοτήτων: FM: 87,5-
108 MHz 
AM: 522 – 1620 KHz 
Κατανάλωση ενέργειας (κατάσταση αναμονής) < 1,0 W



 

 

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
  

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ για τον 
ραδιοεξοπλισμό και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις Υγείας 
και Ασφάλειας και Προστασίας σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
  

Λάβετε υπόψη το περιβάλλον μας 

Μην πετάτε τη συσκευή στα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην 
ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ. 

Απορρίψτε τη συσκευή μέσω ενός εγκεκριμένου κέντρου απόρριψης ή στην κοινοτική σας 
εγκατάσταση απορριμμάτων. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το κέντρο διάθεσης απορριμμάτων. 

Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να αφαιρέσετε όλες τις μπαταρίες πριν πετάξετε το ραδιόφωνο. Μην 
πετάτε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα! Επιστρέψτε τις χρησιμοποιημένες 
μπαταρίες σε κατάλληλο κέντρο συλλογής ανακύκλωσης. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες 
μπορούν συνήθως να επιστραφούν στο κατάστημα από το οποίο αγοράστηκαν. 

  

 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

  

Αυτή η μονάδα καλύπτεται από 24 μήνες (*) εγγύηση, από την ημερομηνία αγοράς, και 
καλύπτει δωρεάν την επισκευή των κατεστραμμένων λόγω σφάλματος του κατασκευαστή ή 
ελαττωματικών εξαρτημάτων. Ο διανομέας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη μονάδα για 
ένα αντίστοιχο μοντέλο. 

Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές που προκαλούνται από λανθασμένη χρήση, κεραυνό, 
εσφαλμένη εγκατάσταση, εξωτερικούς παράγοντες ή οποιαδήποτε σκόπιμη βλάβη. Η 
εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που μπορούν να αποδοθούν σε πτώσεις, χτυπήματα, διαρροή, 
έκθεση σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες ή φθορά που προκαλούνται από την κανονική 
χρήση πλαστικών εξαρτημάτων ή πληκτρολογίων, καθώς και από τη χρήση μπαταριών 
διαφορετικών από αυτές που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Για την επισκευή, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η μονάδα θα αποσταλεί στον διανομέα ή τον μεταπωλητή 
ή στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτούς και θα πρέπει να συνδυάζεται η 
πιστοποιημένη εγγύηση και το αντίστοιχο πρωτότυπο τιμολόγιο ή εισιτήριο πώλησης, όπου 
αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς. υποδεικνύεται. 

Ο καταναλωτής προστατεύεται από την εγγύηση που παρέχεται από την Οδηγία 1999/44/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου. 

(*) Μόνο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Parque Industrial do Arneiro Tel: +351 21 949 83 02 (pós-venda) 
2660-456 S. Julião do Tojal Fax: +351 21 949 83 25 

PORTUGAL e-mail: assistencia@haeger.pt 

http://www.haeger.pt e-mail: comercial@haeger.pt 
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