
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



OSTRZEŻENIE 
1. Dla zachowania wystarczającej wentylacji urządzenie powinno mieć wolną przestrzeń w 

odstępie co najmniej 5 cm. 
2. Nie należy ograniczać wentylacji produktu, poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych, 

przedmiotami takimi jak gazeta, obrus, zasłona, itp. 
3. Nie stawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takiego jak świece. 
4. Przy usuwaniu zużytych baterii, należy zwrócić uwagę na niezanieczyszczanie środowiska. 
5. Urządzenie jest przeznaczone do użycia w klimacie umiarkowanym.  
6. Jeśli wtyczka zasilania jest używana jako urządzenie rozłączające, urządzenie odłączające 

powinno pozostać gotowe do użycia.  
7. Przed instalacją lub używaniem urządzenia proszę przeczytać informacje elektryczne i 

bezpieczeństwa, umieszczone na zewnątrz spodu obudowy. 
8. Baterie (pakiet baterii lub zainstalowane baterie) nie powinny być narażane na nadmierne 

gorąco, takie jak bezpośrednie promieniowanie słoneczne, ogień itp. 
9. OSTROŻNIE! Przy niewłaściwej wymianie baterii istnieje niebezpieczeństwo eksplozji. 

Wymieniać tylko na ten sam typ lub równoważny 

 
 
 

Utylizacja zużytego produktu lub baterii 

1. Jeżeli na produkcie jest umieszczony ten symbol przekreślonego kosza na odpady, oznacza 
to, że produkt podlega postanowieniom zawartym w Dyrektywie Europejskiej. 

2. Wszelkie produkty elektryczne I elektroniczne powinny być likwidowane poza wywozem 
śmieci ogólnych poprzez lokalne punkty zbiórki wyznaczone przez rząd lub władze lokalne. 

3. Właściwa utylizacja zużytego produktu pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska i 
chronić zdrowie ludzkie. 

4. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego 
produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług 
utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt. 



Przegląd produktu 

 
 

1. Obszar Qi (bezprzewodowe ładowanie) 

2. Przycisk ZEGAR/PAM./P+/USTAWIANIE/R-M-D 

3. Przycisk DO TYŁU 

4. Przycisk DO PRZODU 

5. Przycisk DRZEMKA/SEN 
6. Przycisk BUDZIK 1/GŁOŚ. W DÓŁ 

7. Przycisk BUDZIK 2/GŁOŚ. W GÓRĘ 

8. Przycisk ZASILANIE/BUDZIK WYŁ. 

9. Wskaźnik Budzik 1 (budzik) 

10. Wskaźnik Budzik 1 (radio)  

11. Wskaźnik Budzik 2 (budzik) 

12. Wskaźnik Budzik 2 (radio) 

13. Wskaźnik Qi (bezprzewodowe ładowanie) 

14. Wyświetlacz 

15. Głośnik 

16. Antena 

17. Gniazdo wejścia DC 

18. Port ładowania USB 

19. Przedział baterii 



Podłącz do zasilania 
1. Podłącz kabel adaptera zasilania do wejścia DC radia. 

2. Podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda ściennego.  

Radio jest zasilanie i w trybie gotowości, jeśli włączy się wyświetlacz.  

System podtrzymujący 
 Radio posiada system podtrzymujący na baterie. Wymaga 2 szt. baterii typu AAA (brak w 

zestawie).  

 Otwórz przegródkę na baterię u spodu urządzenia. Włóż baterię do komory baterii i upewnij 

się, że bieguny dodatni i ujemny (+ i -) baterii dotykają styków odpowiednich terminali w 

komorze. Nałóż pokrywę komory baterii. 

 W razie odcięcia zasilania radio automatycznie przełączy się na zasilanie bateryjne i zachowa 

ustawienia zegara i budzika. 

 Nie odłączaj zasilacza urządzenia na czas wymiany baterii. W przeciwnym razie ustawienia 

zegara i budzika zostaną utracone. 

Ustawianie zegara 
1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk ZEGARA, by wejść do trybu ustawiania 

zegara. 

2. Naciśnij wielokrotnie przycisk ZEGARA, by przełączać opcje ustawień: 

 

Rok > Miesiąc/Dzień > Godzina 
 

 Ustawianie roku: Naciśnij przycisk WSTECZ lub DO PRZODU. 

 Ustawianie miesiąca/dnia: Naciśnij przycisk WSTECZ, aby ustawić miesiąc i przycisk DO 

PRZODU, aby ustawić dzień. 

 Ustawianie godziny: Naciśnij przycisk WSTECZ, aby ustawić godzinę i przycisk DO 

PRZODU, aby ustawić minuty. 

 Naciśnij przycisk USTAWIANIE, aby zatwierdzić poszczególne wartości ustawień. 

 
Słuchanie radia 
1. Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć radio. 

2. Naciśnij przycisk W TYŁ lub W PRZÓD, by ustawić częstotliwość.  

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk W TYŁ lub W PRZÓD, by automatycznie dostroić następną 

stację FM.  

4. Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby wyłączyć radio. 

**Rozwiń i rozprostuj antenę, aby poprawić odbiór sygnału FM. 

Ustawianie zaprogramowanych stacji 
Możesz zapisać w pamięci do 10 stacji. 

1. Dostrój stację. 

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PAM./P+ do momentu wyświetlenia wskazania „P01” (lub 

kolejnego wolnego numeru pamięci). 

3. Naciśnij przycisk W TYŁ lub W PRZÓD, by wybrać numer do zapamiętania (P01-P10). 

4. Naciśnij przycisk USTAWIANIA, aby potwierdzić. Stacja została zapamiętana.  

5. Aby wybrać zapamiętaną stację, po włączeniu radia kilkakrotnie naciśnij przycisk PAM./P+. 

Możesz również jednokrotnie nacisnąć przycisk PAM./P+, a następnie nacisnąć przycisk 

WSTECZ lub DO PRZODU, aby wybrać zapamiętaną stację. 

Ustawianie budzików 
Radio umożliwia ustawienie 2 budzików. Aby ustawić budziki: 

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk BUDZIK 1 lub BUDZIK 2, aby uruchomić 

tryb konfiguracji czasu budzenia. 



2. W trybie ustawiania budzika naciśnij wielokrotnie BUDZIK 1 lub BUDZIK 2, by przełączać 

między następującymi opcjami ustawień: 

 

Czas budzenia > Źródło dźwięku budzika > Częstotliwość budzika  
 

 Ustawianie godziny budzenia: Naciśnij WSTECZ, aby ustawić godziny i przycisk DO 

PRZODU, aby ustawić minuty.  

 Ustawianie źródła dźwięku budzenia: Naciśnij przycisk WSTECZ lub DO PRZODU, aby 

wybrać źródło dźwięku: brzęczyk lub radio. Włączony zostanie wskaźnik odpowiedniego 

trybu budzika. 

 Ustawienie częstotliwości budzenia: Naciśnij przycisk WSTECZ lub DO PRZODU, by 

wybrać częstotliwość budzenia (1-5 = poniedziałek do piątku, 1-7 = codziennie, 6-7 = tylko w 

sobotę i niedzielę). 

 

Po zakończeniu konfiguracji budzika włączony zostanie odpowiedni wskaźnik trybu budzika 

(brzęczyk lub radio), a budzik zostanie automatycznie uruchomiony.  

Włączanie i wyłączaniu budzików  
Gdy wyświetlana jest godzina, naciśnij przycisk BUDZIK 1 lub BUDZIK 2, by włączyć lub 

wyłączyć żądany budzik. Gdy budzik jest ustawiony, włączony jest odpowiedni znacznik Budzik 

1 lub Budzik 2 (brzęczyk lub radio).  

Wyłączanie dzwoniącego budzika 
 Aby wyłączyć budzik uruchomiony zgodnie z czasem budzenia, naciśnij przycisk BUDZIK 

WYŁ. 

 Po uruchomieniu się budzika, na wyświetlaczu miga odpowiadający mu wskaźnik Budzika 1 

lub Budzika 2 (brzęczyk lub radio).  

Drzemka 
 Aby na chwilę wyciszyć budzik, naciśnij przycisk DRZEMKA. Budzik zostanie uruchomiony 

ponownie po upłynięciu czasu drzemki (9 minut). 

 W trakcie trybu drzemki na wyświetlaczu miga wskaźnik Budzika 1 lub Budzika 2 (brzęczyk 

lub radio). 

 Aby anulować drzemkę i budzik, naciśnij BUDZIK WYŁ. 

 

Zasypianie  
 Funkcja ta określa czas przed automatycznym wyłączeniem się radia. 

 Gdy radio jest włączone, naciśnij wielokrotnie przycisk SLEEP, by wybrać okres zasypiania 

(opcje: Wyłączone, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90 minut). 

 Radio automatycznie wyłączy się, gdy minie czas zasypiania.  

 Naciśnij przycisk ZASYPIANIA, by sprawdzić pozostały czas, zanim radio się wyłączy.  

 Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby anulować tę funkcję.  

Informacje wyświetlacza 
 W trybie czuwania naciśnij wielokrotnie przycisk R-M-D, by zmienić wyświetlanie roku, daty, 

godziny i dnia tygodnia (d1 = poniedziałek, d2 = wtorek, d3 = środa, d4 = czwartek, d5 = 

piątek, d6 = sobota, d7 = niedziela). 

 W trybie radia jednokrotnie naciśnij przycisk WSTECZ lub DO PRZODU, aby na chwilę 

zmienić wyświetlanie godziny na wyświetlanie częstotliwości wybranej stacji radiowej. 



Jasność wyświetlacza 
 W trybie czuwania naciśnij przycisk PRZYCIEMNIANIE, by zmienić poziom jasności 

wyświetlacza (niski, wysoki lub wył.). 

 

Bezprzewodowe ładowanie Qi 
Umieść kompatybilne urządzenie mobilne pośrodku powierzchni ładującej. Na wyświetlaczu 

zapali się wskaźnik Qi. Ładowanie rozpocznie się automatycznie. 

 

Uwagi: 

- Sprawdź stan ładowania akumulatora urządzenia, korzystając z ikony ładowania wyświetlonej 

na ekranie. 

 

- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między urządzeniem mobilnym a ładowarką 

bezprzewodową Qi. Urządzenie mobilne może nie ładować się prawidłowo. 

 

- Po podłączeniu zasilacza podróżnego do urządzenia mobilnego podczas ładowania 

bezprzewodowego funkcja ładowania bezprzewodowego może nie być dostępna. 

 

Wskaźnik LED statusu pracy Qi (bezprzewodowego ładowania) 

Kolor LED Gotowość Ładowarka Ładowanie 
zakończone 

Błąd 

Czerwony Wył. Wył. Wył. Wł. 

Niebieski Wył. Wł. Wł. Wył. 
 

Ładowanie USB 
Podłącz urządzenie zewnętrzne (np. smartfon, odtwarzacz mp3) kablem USB (brak w zestawie) 

do wejścia USB z tyłu radia, by ładować. Radio nie ma dostępu do danych na podłączonym 

urządzeniu zewnętrznym. 

 

Specyfikacje 
Zakres tunera: FM: 87,5 - 108 MHz  

Liczba zapamiętanych stacji radiowych:  10  

Zasilacz AC: Wejście: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz 

 Wyjście: DC 5 V  2,4 A  

Baterii podtrzymania: 2 szt. baterii typu AAA (brak w zestawie). 

 



WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS 
A/S 

 

 
 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być 
niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, 
elektroniczny) nie są właściwie potraktowane. 
 
Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz 
wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z 
innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie. 
 
Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można 
go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z 
gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta. 
 
 
Importer: 

DENVER ELECTRONICS A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Dania 
www.facebook.com/denverelectronics 
 
Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego CRQ-110 jest zgodny z 
dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym 
adresem internetowym: Wejdź na: www.denver-electronics.com, a następnie kliknij IKONĘ 
wyszukiwania na górze strony. Wpisz number modelu: crq-110 
Teraz wejdź na stronę produktu. Czerwona dyrektywa znajduje się w „do pobrania/inne do 
pobrania” 

Zakres częstotliwości pracy: FM: 87,5 - 108 MHz 

Maks. moc wyjściowa: 600mW RMS 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics

