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Instrukcja obsługipl

Radio pod prysznic z funkcją
Bluetooth®



Drodzy Klienci!

Teraz mogą Państwo słuchać muzyki, biorąc prysznic lub kąpiel w wannie –
nowe bezprzewodowe radio pod prysznic umożliwia słuchanie ulubionej
muzyki również w łazience. Moduł łączności bezprzewodowej Bluetooth®

obsługuje transmisję danych audio we wszystkich formatach, które
obsługuje podłączone urządzenie mobilne.
Radio można również wykorzystywać jako zestaw głośnomówiący. 
Gdy nawiązano połączenie Bluetooth® z urządzeniem mobilnym i nadejdzie
połączenie przychodzące, można przeprowadzić rozmowę bezpośrednio
poprzez radio. Można też po prostu posłuchać radia, jak sama jego nazwa
na to wskazuje.

Wbudowany akumulator można naładować poprzez gniazdo USB komputera
lub poprzez zasilacz sieciowy z gniazdem USB (nie wchodzi w zakres
dostawy); potrzebny kabel jest dołączony w komplecie. 

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo
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www.tchibo.pl/instrukcje
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Wskazówki bezpieczeństwa
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Przeznaczenie

Radio pod prysznic może odbierać stacje radiowe nadające na falach ultrakrót-
kich (UKF) i służy do emisji dźwięku z mobilnych urządzeń odtwarzających,
przesyłanego bezprzewodowo poprzez Bluetooth®. Radio zostało zaprojekto-
wane do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych. 

Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

Na temat tej instrukcji
Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokła -
dnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie 
w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała
lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. 
W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:

Hasło NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami
ciała i zagrożeniem życia.

Hasło OSTRZEŻENIE ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami
materialnymi. 

Hasło UWAGA ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami
sprzętu.

Ten symbol ostrzega
przed niebezpieczeń-
stwem odniesienia
obrażeń ciała.

Ten symbol ostrzega przed
niebezpieczeństwem obrażeń
ciała wskutek porażenia
prądem elektrycznym.

W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidło-•
wego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą 
mieć dostępu do produktu.

Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. •
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia! 

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

W żadnym wypadku nie wolno otwierać ani usuwać części obudowy radia. •
Nie wolno też wkładać żadnych przedmiotów w otwory w obudowie.
Wewnątrz obudowy znajdują się elementy pod napięciem, których 
dotknięcie może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym. 

Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy urzą-•
dzenia należy przeprowadzać w zakładzie specjalistycznym. Nieprawidłowo
wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla
użytkownika.

Nie ma możliwości i nie wolno samemu wymieniać ani wymontowywać•
 akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej
wymiany akumulatora. Na wymianę należy stosować tylko akumulator 
tego samego lub równoważnego typu. Jeśli akumulator jest uszkodzony,
należy zwrócić się do specjalisty.

Podczas ładowania należy pamiętać o następujących zasadach:

Nie wolno ładować akumulatora w łazience ani w innych wilgotnych•
 pomieszczeniach.

Na radiu ani w jego pobliżu nie wolno ustawiać naczyń wypełnionych •
cieczą, np. wazonów. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz
może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne urządzenia.

Po naładowaniu akumulatora należy zawsze zamknąć gniazdo podłączeniowe•
USB przewidzianą do tego celu gumową zatyczką.
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OSTRZEŻENIE przed oparzeniami/pożarem 

Urządzenia nie należy wstawiać do zamkniętych szaf lub regałów bez odpo-•
wiedniej wentylacji. Nie wolno zmniejszać efektywności wentylacji, zakrywa -
jąc szczeliny wentylacyjne gazetami, obrusami, firankami itp. Odstęp radia 
od innych przedmiotów powinien wynosić przynajmniej 5 cm z każdej strony. 

Nie stawiać na radiu ani w jego pobliżu żadnych źródeł otwartego ognia,•
takich jak np. palące się świece. Należy zawsze trzymać świece i inne 
źródła otwartego ognia z dala od produktu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu
się ognia.

Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie wolno go rozbierać na części,•
wrzucać do ognia ani zwierać.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Radio jest zabezpieczone przed wodą, o ile gniazdo podłączeniowe USB •
jest prawidłowo zamknięte gumową zatyczką. Nie wolno go jednak zanurzać
w wodzie ani umieszczać bezpośrednio pod strumieniem wody.

Radio należy chronić przed nadmiernym ciepłem, powstającym np. na skutek•
bezpośredniego nasłonecznienia lub bliskości grzejników.

Bezpośrednio przy radiu nie należy trzymać kart identyfikacyjnych,•
 telefonicznych, debetowych/kredytowych ani innych kart z paskiem
 magnetycznym, a także taśm magnetofonowych, zegarków itp. Magnesy
umieszczone w radiu mogą uszkodzić tego typu przedmioty. 

Do czyszczenia nie używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysują-•
cych powierzchnię środków czyszczących. Stosować miękką, niestrzępiącą 
się ściereczkę i ewentualnie łagodny środek czyszczący.

W przypadku przeniesienia urządzenia z zimnego w ciepłe miejsce może•
dojść do skraplania wilgoci wewnątrz urządzenia. Urządzenie powinno
 wówczas pozostać wyłączone przez kilka godzin.

Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy
nawet w przypadku nieużywania przynajmniej raz w miesiącu całko-
wicie naładować akumulator.
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Ważne informacje o przyssawkach

Zalety przyssawki

proste mocowanie bez uszkadzania podłoża •

proste usuwanie bez pozostawiania trwałych śladów•

w każdej chwili możliwość ponownego użycia•

przyczepność dzięki siłom adhezji (przylegania) i podciśnieniu•

Kluczowe jest właściwe przygotowanie podłoża!

Podłoże gładkie, np. szkło i powierzchnie lustrzane, glazurowane płytkim

okładzinowe. Nasza rada: W miejscu mocowania przyssawki należy
zawsze naklejać kawałek gładkiej, przezroczystej folii samoprzylepnej 
(w zakresie dostawy). Dzięki temu przyssawka utrzyma swoją przyczep-
ność znacznie dłużej.

Podłoże czyste i suche, wolne od kurzu/pyłu, tłuszczu, silikonu, osadówm

wapniowych i innych zanieczyszczeń. Nasza rada: Płyn do mycia szyb,
ocet, kwasek cytrynowy lub izopropanol. 

Czysta i sucha przyssawka, wolna od zawierających tłuszcz pozostałościm

poprodukcyjnych. Nasza rada: Nawet nowe przyssawki należy przed
 użyciem włożyć na kilka minut do ciepłej wody z dodatkiem zwykłego
płynu do mycia naczyń. 

Mocowanie przyssawki:

Starannie wyczyścić podłoże.1.

Odkleić folię od materiału podkładowego i nakleić ją na oczyszczone2.
 podłoże: zaczynając od środka, starannie wygładzić folię. 
Odczekać 24 godziny, gdyż dopiero po tym czasie osiągana jest 
pełna przyczepność folii.

Dokładnie oczyścić i osuszyć przyssawkę i folię. 3.

Mocno docisnąć przyssawkę do folii.4.

8
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Dlaczego moja przyssawka się odczepia?

To, że przyssawki z czasem tracą przyczepność i odczepiają się, jest ich
 naturalną właściwością! Nie należy więc zawieszać na przyssawkach zbyt
 ciężkich lub kruchych przedmiotów. Nie należy też kłaść kruchych przed-
miotów bezpośrednio pod przyssawkami.

Jak sprawić, żeby przyssawka trzymała dłużej?

Od czasu do czasu ponownie mocno docisnąćm

 przyssawkę do podłoża!

Co robić, gdy przyssawka odpadła? 

Wyczyścić podłoże oraz przyssawkę i ponownie docisnąć przyssawkę m

do podłoża. Jeżeli przyssawka wciąż odpada w krótkich odstępach 
czasu, oznacza to, że albo podłoże nie jest wystarczająco gładkie, 
albo przyssawka jest już zbyt stara.

Czy podłoże nie jest wystarczająco gładkie?m

Nasza rada: Spryskać przyssawkę niewielką ilością lakieru do włosów, 
a następnie od razu docisnąć ją do oczyszczonej powierzchni podłoża. 
Tak przytwierdzoną przyssawkę można obciążać najwcześniej po upływie
2 godzin! (Stosować tylko bez folii podkładowej)  

Czy przyssawka nie jest zbyt stara?m

Wszystkie tworzywa sztuczne z czasem twardnieją. Najczęściej można 
to zauważyć na przezroczystych materiałach, na których pojawiają się
przebarwienia. W takim przypadku należy wymienić przyssawkę na nową,
ponieważ osiągnęła ona kres swojej naturalnej żywotności.

9
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Widok całego zestawu (zakres dostawy)
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1x samoprzylepna folia 
(nie uwzględniono na rysunku)
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Numer          Symbol         Funkcja

1                                   – Wybór poprzedniego utworu
– Zmniejszanie głośności
– Wybór poprzedniej stacji radiowej

2                        
           

Włączanie/wyłączanie

3                        M                 – Przełączanie między trybami
Bluetooth®/Radio/Gotowość (czas zegarowy)

                                                – Nastawianie czasu zegarowego

4                                 Używanie minutnika

5                       Wyświetlacz

6                                  – Wybór następnego utworu
– Zwiększanie głośności
– Wybór następnej stacji radiowej

7                                – Uruchomienie/zatrzymanie odtwarzania
– Wyszukiwanie stacji radiowych

8                       Mikrofon do telefonowania

9                       Kabel USB do ładowania

10                      Przyssawka do mocowania na ścianie/podłodze (zdejmowana)

11                       USB               Gniazdo USB i przycisk resetowania 
(za gumową zatyczką)

12                      Głośnik
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Przygotowanie do użytkowania
Rozpakowanie

Usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.m

Ładowanie akumulatora

Aby chronić akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest 
on  naładowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy 
całkowicie naładować akumulator.

Akumulator radia może być ładowany z portu USB komputera lub z sieci elek-
trycznej poprzez zasilacz sieciowy z gniazdem USB (poza zakresem dostawy). 

1.    Otworzyć gumową zatyczkę 
gniazda podłączeniowego USB 
zgodnie z rysunkiem obok.

2.   Używając dołączonego w komplecie 
kabla USB do ładowania, podłączyć 
wyłączone radio do portu USB komputera
lub do zasilacza sieciowego USB. 

   

Na wyświetlaczu miga symbol baterii ,
sygnalizując trwające ładowanie akumula-
tora.

Gdy akumulator jest już w pełni naładowany 
(po ok. 2-3 godzinach), symbol baterii prze-
staje migać.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci – zagrożenie życia wskutek
 uduszenia/zakrztuszenia

Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. •
Usunąć je od razu po rozpakowaniu produktu. 
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3.     Na koniec staranie nałożyć gumową zatyczkę na gniazdo podłączeniowe 
USB, tak aby do urządzenia nie przedostała się woda. 

•  Radia można używać podczas ładowania akumulatora. 
Wydłuża to jednak czas ładowania.

•  Przy całkowicie naładowanym akumulatorze czas działania radia/czas
rozmowy wynosi ok. 6 godzin (przy głośności ustawionej na 60%), 
w zależności od warunków otoczenia, głośności dźwięku itp.

•  Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy
nawet w przypadku nieużywania przynajmniej raz w miesiącu całko-
wicie naładować akumulator.

• Akumulator należy ładować przy temperaturze otoczenia w zakresie
od +10°C do +40°C.

• Czas działania akumulatora jest najdłuższy przy temperaturze poko-
jowej. Im niższa temperatura otoczenia, tym krótszy czas działania. 

• Akumulator musi zostać naładowany, gdy co minutę rozbrzmiewa
jeden krótki sygnał akustyczny. Jeżeli akumulator nie zostanie wów-
czas naładowany, radio wyłączy się automatycznie po kilku minutach.  

Mocowanie radia

Przyssawka jest już zamocowana na głośniku. Należy przestrzegać wskazówek
podanych w rozdziale „Ważne informacje o przyssawkach“.

Przymocować radio w wybranym miejscu.m

Docisnąć przy tym mocno przyssawkę.

• Z biegiem czasu może dojść do odczepienia się przyssawki od
powierzchni. Dlatego należy co jakiś czas sprawdzać zamocowanie
przyssawki, a w razie potrzeby mocno dociskać ją do powierzchni
mocowania. Przyssawkę należy przymocować w takim miejscu, 
aby jej odczepienie się i ewentualny upadek radia nie spowodował
żadnych szkód. 

       • Alternatywnie radio można przymocować również bez użycia
 przyssawki, np. do ściany za pomocą haczyka lub gwoździa.



14

Podstawy obsługi
Włączanie i wyłączanie radia 

Aby włączyć radio, wcisnąć i przytrzymać
przycisk do momentu, aż rozbrzmi
krótka melodia. Na wyświetlaczu na
krótką chwilę pojawia się napis HI.
Aby wyłączyć radio, wcisnąć i przytrzy -
mać przycisk do momentu, aż roz-
brzmi krótka melodia. Na wyświetlaczu 
na krótką chwilę pojawia się napis OFF.

Przełączanie między trybami Bluetooth®/Radio/Gotowość (czas zegarowy)

 Naciskać kilkakrotnie krótko przycisk M, aby przechodzić między  różnymi
dostępnymi trybami.

W trybie gotowości (czasu zegarowego) na
wyświetlaczu widnieje tylko czas zegarowy.

W trybie Bluetooth® na wyświetlaczu dodat-
kowo miga lub świeci symbol Bluetooth® .

W trybie radia na wyświetlaczu widnieje
częstotliwość radiowa oraz napis FM.

m

m

m
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Nastawianie czasu zegarowego
Czynności związane z ustawieniami należy wykonywać dość szybko.
Jeżeli pomiędzy dwoma naciśnięciami przycisku upłynie więcej niż
ok. 5 sekund, tryb nastawiania zostanie automatycznie przerwany, 
a nowe ustawienie zastosowane.

1. Naciskać kilkakrotnie krótko 
przycisk M, aż na wyświetlaczu 
widoczny będzie tylko czas zegarowy.

Przytrzymać wciśnięty przycisk M przez ok. 3 sekundy, aż na wyświet-2.
laczu zacznie migać wskazanie godziny.

Używając przycisków i , ustawić aktualną godzinę. 3.

Nacisnąć przycisk , aby zatwierdzić wprowadzoną zmianę. 4.
Na wyświetlaczu zaczynają migać minuty czasu zegarowego.

Używając przycisków i , ustawić aktualne minuty. 5.

Nacisnąć przycisk , aby zatwierdzić zmiany i zakończyć procedurę6.
nastawiania czasu zegarowego.

15
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Regulacja głośności

Aby zwiększyć głośność, przytrzymać wciśnięty przycisk .m

Gdy osiągnięty zostanie maksymalny poziom głośności, 
rozbrzmiewa sygnał akustyczny.

Aby zmniejszyć głośność, przytrzymać wciśnięty przycisk .m

Gdy osiągnięty zostanie minimalny poziom głośności, rozbrzmiewa 
sygnał akustyczny.
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Łączenie z urządzeniem Bluetooth®

Istnieje możliwość odtwarzania muzyki z urządzeń mobilnych Bluetooth®

(telefon komórkowy, tablet itp.) za pośrednictwem radia. 

• Ewentualnie może być konieczne podanie hasła dostępu. 
W takim przypadku należy wprowadzić 0000.

       • W każdym przypadku należy przestrzegać zaleceń instrukcji 
obsługi urządzenia mobilnego. 

Ustanawianie połączenia Bluetooth®

1. Nacisnąć kilkakrotnie krótko przycisk M,
aby włączyć w radiu funkcję Bluetooth®.
Rozbrzmiewa krótki dźwięk dzwonka. Na
wyświetlaczu miga symbol Bluetooth® .

Włączyć urządzenie mobilne.2.

Aktywować funkcję Bluetooth® w urządzeniu mobilnym.3.

W urządzeniu mobilnym uruchomić wyszukiwanie urządzeń Bluetooth®.4.

Z listy znalezionych urządzeń wybrać TCM 375383 i połączyć (sparować)5.
urządzenia.

Gdy nastąpi nawiązanie połączenia, rozbrzmiewa krótki sygnał akustyczny, 
a symbol Bluetooth® na wyświetlaczu przestaje migać.

Jeżeli radio zostanie w międzyczasie wyłączone, to po ponownym włą-
czeniu automatycznie połączy się z urządzeniem Bluetooth®, o ile urzą-
dzenie to będzie się znajdować w pobliżu, będzie włączone oraz będzie
w nim uaktywniona funkcja Bluetooth®. Rozlegnie się krótki sygnał
 akustyczny, gdy urządzenie Bluetooth® zostanie odnalezione. Jeżeli
urządzenie Bluetooth® nie zostanie odnalezione, radio automatycznie
przełączy się na tryb parowania i można je znów połączyć ze swoim
urządzeniem mobilnym. 

16
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Rozłączanie połączenia Bluetooth®

Z radiem poprzez interfejs Bluetooth® może być w jednym czasie połączone
zawsze tylko jedno urządzenie. Jeśli użytkownik chce połączyć (sparować) 
z głośnikiem inne urządzenie, musi najpierw przerwać (rozłączyć) istniejące 
już połączenie:

Wcisnąć i przytrzymać przycisk na radiu do momentu, aż dla1.
 potwierdzenia rozbrzmi krótki dźwięk dzwonka. Na wyświetlaczu 
miga symbol Bluetooth® . Alternatywnie można również rozłączyć
 połączenie na urządzeniu mobilnym.

Aby teraz połączyć (sparować) z głośnikiem inne urządzenie, należy2.
 postępować zgodnie z opisem w podrozdziale „Ustanawianie połączenia
Bluetooth®“.

Automatyczne wyłączanie

Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii elektrycznej, radio w trybie
 Bluetooth® wyposażono w funkcję automatycznego wyłączania. Urządzenie
wyłącza się automatycznie, jeżeli przez 8 minut nie odbierze żadnego sygnału.

Aby ręcznie włączyć radio, wcisnąć i przytrzymać przycisk do momentu,m

aż rozbrzmi krótka melodia.

Bluetooth®: Odtwarzanie muzyki i telefonowanie
Odtwarzanie muzyki

Radio może odtwarzać muzykę we wszystkich popularnych formatach, 
które obsługuje podłączone urządzenie mobilne.

W przypadku niektórych urządzeń mobilnych może się zdarzyć, że
pierwsza próba uruchomienia odtwarzania przez radio zakończy się nie-
powodzeniem. W tym wypadku należy ręcznie uruchomić odtwarzanie.
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Nacisnąć krótko przycisk na radiu …m

… lub: uruchomić odtwarzanie muzyki, aktywując odpowiednią funkcję 
w urządzeniu mobilnym. 

Aby przerwać odtwarzanie, nacisnąć
krótko przycisk na radiu. 
Na wyświetlaczu widnieje symbol 
pauzy II.

Ponownie nacisnąć krótko przycisk , aby kontynuować odtwarzanie.m

Wybór utworu

Aby przejść do następnego utworu, nacisnąć krótko przycisk .m

Aby przejść do początku utworu, nacisnąć krótko przycisk .m

Aby przejść do poprzedniego utworu, nacisnąć 2x krótko przycisk .m

Telefonowanie

Radio można również wykorzystać jako zestaw głośnomówiący, jeżeli nawią-
zano połączenie Bluetooth® z urządzeniem mobilnym. Radio jest wyposażone
we wbudowany mikrofon.

Istnieje możliwość odbierania, odrzucania oraz kończenia połączeń przycho-
dzących. Funkcja powtarzania wybierania umożliwia ponowne wybieranie
ostatnio  używanego numeru poprzez radio.

Odbieranie połączenia przychodzącego

Gdy tylko nadejdzie połączenie przychodzące, odtwarzanie zostaje przerwane,
a z radia rozbrzmiewa dźwięk dzwonka telefonu.

Aby odebrać połączenie przychodzące, należy...m

       ... nacisnąć krótko przycisk na radiu.

       Głos rozmówcy emitowany jest przez radio. Użytkownik może swobodnie
prowadzić rozmowę przez wbudowany mikrofon. Optymalna odległość 
ust użytkownika od mikrofonu to 30-60 cm.

m
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       … jak zwykle odebrać połączenie na urządzeniu mobilnym.

W zależności od typu smartfonu użytkownik może wybrać, czy chce przekie-
rować rozmowę na radio, czy też prowadzić ją bezpośrednio przez smartfon 
w sposób niesłyszalny dla innych.

Odrzucanie połączenia przychodzącego

Przytrzymać wciśnięty przycisk przez ok. 3 sekundy, aby odrzucićm

 połączenie przychodzące.

Kończenie rozmowy

Aby zakończyć rozmowę, należy…m

       ... nacisnąć krótko przycisk na radiu albo

       ... jak zwykle zakończyć połączenie na urządzeniu mobilnym.

W zależności od urządzenia mobilnego nastąpi teraz automatyczne
 wznowienie odtwarzania lub konieczne będzie ponowne uruchomienie
 odtwarzania zgodnie z powyższym opisem.

Korzystanie z funkcji powtarzania wybierania

Nacisnąć dwa razy krótko przycisk , aby wykonać połączenie m

z ostatnim numerem wybieranym na urządzeniu mobilnym. 

Ewentualne odtwarzane muzyki jest automatycznie przerywane, a następnie
kontynuowane po zakończeniu rozmowy. 

Słuchanie radia
Naciskać kilkakrotnie krótko przycisk M
do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi
się ostatnio ustawiona  częstotliwość
radiowa oraz FM.

m
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Uruchamianie automatycznego wyszukiwania stacji radiowych

Przełączyć urządzenie w tryb radia zgodnie z powyższym opisem.1.

Przytrzymać wciśnięty przycisk przez ok. 2 sekundy, aby rozpocząć2.
automatyczne wyszukiwanie stacji. 
Podczas wyszukiwania w paśmie UKF urządzenie automatycznie zapisuje
pierwsze 30 stacji radiowych o wystarczającej jakości (sile) sygnału.  

Gdy po kilku minutach wyszukiwanie zostanie zakończone, odtwarzana jest
pierwsza znaleziona i zapisana stacja radiowa. 

Uruchamianie ręcznego wyszukiwania stacji radiowych

Jeśli podczas automatycznego wyszukiwania nie została odnaleziona ulubiona
stacja radiowa użytkownika, może on uruchomić ręczne wyszukiwanie stacji. 

Przełączyć urządzenie w tryb radia zgodnie z powyższym opisem.1.

Nacisnąć krótko przycisk , a następnie przytrzymać przycisk lub ,2.
aby uruchomić ręczne wyszukiwanie stacji radiowych. 
Wyszukiwanie rozpoczyna się od ostatnio słuchanej stacji i zatrzymuje 
się na najbliższej znalezionej stacji o wystarczającej sile sygnału. 

Aby zapisać znalezioną stację radiową, nacisnąć krótko przycisk .3.

Jeśli potem radio zostanie wyłączone, to po ponownym włączeniu trybu
radia wywołana zostanie ostatnio znaleziona stacja radiowa. 

Zmiana stacji radiowej

Nacisnąć krótko przycisk , aby przejść do następnej zapisanej stacjim

radiowej.

Nacisnąć krótko przycisk , aby przejść do poprzedniej zapisanej stacjim

radiowej.
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Poprawianie odbioru
Jakość odbioru stacji można poprawić, wkładając kabel USB do ładowania 
do gniazda USB radia i pozwalając drugiemu końcowi tego kabla swobodnie
zwisać. Kabel USB do ładowania działa wówczas jako wzmacniacz antenowy. 
W takim przypadku nie wolno jednak zbliżać radia do źródeł wody
 rozpryskowej ani umieszczać w zbyt wilgotnym otoczeniu!

Nastawianie czasu budzenia
Aby możliwe było nastawienie czasu budzenia, urządzenie musi być włączone,
a na wyświetlaczu musi być wskazywany czas zegarowy.

Czynności związane z ustawieniami należy wykonywać dość szybko.
Jeżeli pomiędzy dwoma naciśnięciami przycisku upłynie więcej niż
ok. 5 sekund, tryb nastawiania zostanie automatycznie przerwany, 
a nowe ustawienie zastosowane.

1. Przytrzymać wciśnięty przycisk 
lub przyciski i przez ok. 2 sekundy. 
Na wyświetlaczu pojawi się na krótko
ALARM, a następnie OFF. 

Nacisnąć przycisk , aby uaktywnić funkcję alarmu (ALARM -> ON).2.

Nacisnąć przycisk , aby zatwierdzić ustawienie. Po kilku  sekundach3.
wskazanie zmienia się na 00:00 lub ostatnio ustawiony 
czas budzenia. Godziny migają.

Używając przycisków i , ustawić żądaną godzinę czasu budzenia.4.

Nacisnąć przycisk , aby zatwierdzić wprowadzoną zmianę. 5.
Cyfry minut migają. 

Używając przycisków i , ustawić żądane minuty czasu budzenia.6.

Nacisnąć przycisk , aby zatwierdzić wprowadzoną zmianę. 7.
Na wyświetlaczu pojawia się głośność sygnału budzenia VOL i rozbrzmiewa
szereg sygnałów akustycznych o aktualnie ustawionej głośności.
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Używając przycisków i ustawić żądaną głośność sygnału budzenia.8.
Intensywność sygnału budzenia ustawia się w zakresie od V00 (cichy) 
do V30 (głośny).

O ustawionym czasie budzenia rozbrzmi sygnał budzenia.

Aby zakończyć sygnał budzenia, nacisnąć krótko przycisk m

lub przycisk .

Minutnik
Minutnik umożliwia odliczanie czasu wstecz w zakresie od 1 minuty do 5 godzin.
Po upływie ustawionego czasu rozbrzmiewają sygnały akustyczne. Radio musi
być włączone, względnie znajdować się w trybie gotowości.

Czynności związane z ustawieniami należy wykonywać dość szybko.
Jeżeli pomiędzy dwoma naciśnięciami przycisku upłynie więcej niż
ok. 5 sekund, tryb nastawiania zostanie automatycznie przerwany, 
a nowe ustawienie zastosowane.

1. Nacisnąć krótko przycisk . 
Na wyświetlaczu pojawia się 005
(5 minut - ustawienie domyślne).

Używając przycisków i , ustawić żądany czas do odliczenia. 2.

Nacisnąć przycisk , aby zatwierdzić wprowadzoną zmianę. 3.
Jeśli zmiana nie zostanie zatwierdzona, odliczanie czasu rozpocznie 
się w ciągu 5 sekund.

Po upływie ustawionego czasu rozbrzmiewają sygnały akustyczne o narasta-
jącej głośności.

Nacisnąć przycisk , aby wyłączyć sygnały akustyczne.4.

Aby zakończyć odliczanie czasu przed upływem ustawionego czasu,m

 przytrzymać wciśnięty przycisk przez ok. 2 sekundy. 
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Resetowanie
Jeśli odtwarzanie poprzez Bluetooth® ewidentnie nie działa lub działa
 nieprawidłowo, można użyć funkcji resetowania. Przycisk resetowania znajduje
się w małym otworze obok gniazda podłączeniowego USB. Nie używać funkcji
resetowania, jeśli urządzenie działa prawidłowo, ponieważ wszystkie ustawienia
dokonane przez użytkownika zostaną wówczas utracone.

Używając cienkiego patyczka (np. wykałaczki), nacisnąć jego tępymm

końcem na przycisk resetowania, tak aby słyszalne i wyczuwalne było 
„kliknięcie“. Urządzenie zostaje zresetowane do ustawień fabrycznych 
i po kilku sekundach ponownie się uruchamia.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

23

Produkt 
nie działa.

Akumulator jest rozładowany? Naładować radio poprzez •
port USB komputera lub z sieci elektrycznej za pośrednic-
twem zasilacza sieciowego USB. W niektórych przypadkach
naładowanie akumulatora do poziomu umożliwiającego
ponowne włączenie radia może zająć ok. 10–15 minut.

Brak odtwa-
rzania.

Brak plików audio do odtwarzania na urządzeniu mobilnym?•
Sprawdzić odpowiedni folder mediów. W razie potrzeby
 przeczytać instrukcję obsługi urządzenia mobilnego.
Urządzenie mobilne umieszczone zbyt daleko od radia lub•
niepołączone z radiem?
Czy przerwano odtwarzanie? Aby kontynuować odtwarzanie,•
nacisnąć krótko przycisk na radiu.
W razie potrzeby uruchomić odtwarzanie w urządzeniu•
mobilnym.
Czy poziom głośności ustawiony w urządzeniu mobilnym •
jest zbyt niski?
Czy poziom głośności ustawiony na radiu jest zbyt niski?•
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Brak
 połączenia
 Bluetooth®.

Czy urządzenie mobilne obsługuje funkcję Bluetooth®?•
Przeczytać instrukcję obsługi urządzenia mobilnego.
Czy funkcja Bluetooth® w urządzeniu mobilnym jest•
 nieakty wna (wyłączona)? Sprawdzić ustawienia. Aktywować
funkcję Bluetooth® (jeśli nie jest aktywna). Sprawdzić, 
czy radio widnieje na liście znalezionych urządzeń. Jeżeli 
tak nie jest, należy ponownie połączyć radio z urządzeniem
mobilnym. Umieścić oba urządzenia blisko siebie. Usunąć 
z otoczenia wszystkie inne urządzenia przesyłające dane
drogą radiową.
Czy urządzenie mobilne wymaga wprowadzenia hasła•
dostępu? Sprawdzić ustawienia.

Radio nie
reaguje.

Zresetować urządzenie.•
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Dane techniczne
Model:                                          375 383

Wersja oprogramowania:           AC6926_20190119V1.0

Akumulator                              litowo-jonowy / 3,7 V 600 mAh
                                                (niewymienny)

(symbol oznacza prąd stały)

Energia znamionowa:                 2,22 Wh

Czas ładowania:                          ok. 2 do 3 godzin

Czas działania:                            ok. 6 godzin (przy głośności 60%)

Bluetooth®

Wersja:                                         5.0 (A2DP, AVRCP, HFP)

Zasięg:                                         ok. 10 m

Zakres częstotliwości:               od 2,402 GHz do 2,480 GHz

Poziom mocy:                             maks. 4 dBm

Złącze USB:                                 micro USB, 5 V 500 mA

Radio
Zakres UKF:                                 87,5 MHz – 108 MHz

Liczba miejsc w pamięci stacji: maks. 30

Wzmacniacz
Moc wyjściowa:                           2,8 W RMS

Temperatura otoczenia:            od +10°C do +40°C

Stopień ochrony:                        IPX5 (ochrona przed strumieniem wody 
(bez ciśnienia))

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.
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Kompatybilność:

Smartfon lub tablet z obsługą technologii Bluetooth® Smart

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
 Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Słowny znak towarowy i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami
 towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Wykorzystywanie tych znaków
 towa rowych przez Tchibo GmbH jest dozwolone na podstawie licencji.

Deklaracja zgodności
Firma Tchibo GmbH niniejszym deklaruje, że ten produkt [numer artykułu 
375 383] w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania
oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację
zgodności można znaleźć pod adresem www.tchibo.pl/instrukcje
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Usuwanie odpadów
Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany fabrycznie akumulator zawierają
wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania.
Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia
się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. 
Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, 
tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą 
być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego
sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów
zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja
samorządowa.

Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych 
odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte
baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub 
usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących
bateriami.

Ostrzeżenie! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów
 bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie da się go wyjąć bez zniszczenia
 obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać
zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać
zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o wła-
ściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.
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www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu:

375 383

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl
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