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A tűz és az áramütés veszélyének
csökkentése érdekében óvja a készüléket az
esőtől, nedvességtől.

FM/AM Clock Radio
ICF-C218

Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel
a készülék házát. A készüléket csak szakember
javíthatja.
A készüléket ne használja zárt térben, pl.
könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.
A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése
érdekében ne tegyen a készülékre folyadékot
tartalmazó tárgyat (pl. vázát).

Használati útmutató

A készüléket egy könnyen elérhető konnektorba
csatlakoztassa. Ha rendellenességet tapasztal a
készülékkel kapcsolatban, azonnal húzza ki a
dugót a fali csatlakozóaljzatból.
FIGYELEM!
Ha nem megfelelően bánik vele, az elem felrobbanhat.
Ne próbálja meg feltölteni, ne szedje szét, ne dobja
tűzbe!

A Dream Machine a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
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FM kábelantenna
CLOCK

DST

RADIO

Egyébresztős FM/AM órás rádió.
Különféle ébresztőhangok — rádió és csengő.
DST gomb a nyári időszámítás beállítására.
A Date gomb megnyomásával megjeleníthető
a hónap, a nap és az év.
• Áramszünet esetén az óra folyamatos
működését egy CR2032 típusú mellékelt elem
biztosítja.
• Megnyújtható ideiglenes elnémítás — a
továbbalváshoz az ideiglenes elnémítás
időtartama minden alkalommal egy 10 és 60
perc közötti értékre állítható.
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ALARM RESET
ALARM TIME SET

Hálózati kábel

SNOOZE / DATE / SLEEP OFF

A pontos idő kijelzéséhez a hálózati tápellátáson
túl a készüléknek szüksége van egy (mellékelt)
CR2032 típusú elemre is.
Áramszünet esetén az óra erről az elemről
működik.

Mikor kell elemet cserélni?
Amikor az elem lemerült, a kijelzőn megjelenik az
„E” szimbólum.
Ha akkor van áramkimaradás, amikor lemerült az
elem, akkor az idő és az ébresztő gyárilag
beállított értékét veszi fel.
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Az elem behelyezése és cseréje
1 A hálózati dugót dugja be a fali
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csatlakozóaljzatba, egy csavarhúzóval
csavarja ki az elemtartó rögzítőcsavarját
a készülék alján, és vegye ki az
elemtartót. (Lásd az A-1 ábrát)
Tegyen be egy elemet az elemtartóba
úgy, hogy a e oldala felfelé nézzen.
Az elemet úgy tudja kivenni az elemtartóból,
hogy a PUSH felirattal megjelölt résznél
kinyomja. (Lásd az A-2 ábrát)

3 Tegye vissza az elemtartót a
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* A VOLUME gomb mellett kitapintható
egy pont, amely azt mutatja, melyik
irányban emelkedik a hangerő.
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készülékbe, és rögzítse a csavarral.
(Lásd az A-3 ábrát)
Elemcserekor a RADIO ON gombot
megnyomva tüntesse el a kijelzőről az
„E” szimbólumot.

Megjegyzés
Az elem kicserélésekor ne húzza ki a készülék
hálózati tápkábelét a fali csatlakozóaljzatból.
Ha megszakad a hálózati áramellátás, az idő és
az ébresztő gyárilag beállított értékét veszi fel.
MEGJEGYZÉSEK A LÍTIUM ELEMMEL
KAPCSOLATBAN
• Ügyeljen arra, hogy a lítium elem ne kerüljön
gyerek kezébe.
Ha a gyerek véletlenül lenyeli az elemet,
azonnal forduljon orvoshoz!
• A jó érintkezés biztosítása érdekében az
elemet törölje meg egy száraz ruhadarabbal.
• Az elem behelyezésekor ügyeljen a megfelelő
polaritásra.
• Az elemet ne fogja meg fémből készült
csipesszel, mert az rövidzárlatot okozhat.
• Az elemet ne tegye ki nagy hőhatásnak, óvja
például a közvetlen napfénytől, ne dobja tűzbe stb.
VIGYÁZAT!
Ha nem megfelelően cseréli ki az elemet, az
felrobbanhat. Az elemet csak ugyanolyan
típusúra vagy a készülék gyártója által javasolt
helyettesítő típusúra cserélje.

PUSH

Figyelmeztetés az elemmel kapcsolatban
Ha a készüléket várhatóan hosszú ideig nem
fogja a hálózati feszültségre csatlakoztatni, az
elem idő előtti lemerülésének és a
megfolyásából adódó károsodás elkerülésének
érdekében vegye ki az elemet a készülékből.

A pontos idő és a dátum
beállítása
A pontos időt és a dátumot a következőképp
állítsa be.

1 Csatlakoztassa a készüléket a hálózati
feszültségre.

Megjegyzések
• Az ébresztő beállítása előtt ne feledje el
beállítani a pontos időt (lásd „A pontos idő és
a dátum beállítása” című fejezetet).
• A gyárilag beállított ébresztési idő „12:00”.
• A rádiós ébresztés beállításához először álljon
rá egy rádióállomásra, és állítsa be a hangerőt
(lásd a „Rádióhallgatás” című fejezetet).

Ekkor a kijelzőn a „0:00” üzenet kezd villogni.

2 Nyomja meg és tartsa megnyomva a
CLOCK gombot legalább 2 másodpercig.
Hangjelzést fog hallani, és a kijelzőn villogni
fog az év száma.

3 A + és – gombokat nyomogatva állítsa
be a helyes évszámot.

4 Nyomja meg a CLOCK gombot.
5 A 3 . és 4. lépést megismételve állítsa be a
hónapot, a napot és a pontos időt.
Az idő beállítása után két rövid hangjelzés
hallható, és az óra a 0 másodperctől kezdve
elindul.
• Ha lenyomva tartja a + vagy a – gombot, akkor
az év, a hónap és a nap gyorsan változik a
kijelzőn.
A pontos idő beállításakor az időérték 1 perces
lépésekben gyorsan változik egészen a 10 percig,
aztán 10 perces lépésekben változik tovább.
• Az óra beállításakor minden egyes lépést 65
másodpercen belül végre kell hajtani, mert különben
a készülék kilép az órabeállító üzemmódból.

Az évszám és a dátum
megjelenítése
Nyomja megy egyszer a SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF gombot, majd az év megjelenítéséhez 3
másodpercen belül nyomja meg ismét.
Ekkor a kijelzőn kb. 3 másodpercig a dátum, illetve az
évszám látható, majd ismét a pontos idő jelenik meg.
Ha akkor dugja be a hálózati kábelt a fali
csatlakozóaljzatba, amikor a készülék elemről
üzemel, akkor a következő sorrendben
megjelenik a napi dátum és a pontos idő.
(Ugyanaz történik, mint akkor, amikor
áramszünet után megjön az áram.)
„hónap és nap” (kb. 1 másodpercre) t „év” (kb.
1 másodpercre) t „pontos idő”

Átváltás a nyári időszámításra
Nyomja meg a DST gombot.
A kijelzőn felgyullad a DST kijelzés, és a nyári
időszámítás szerinti idő jelenik meg (nyári idő).
Ha már nem a nyári időszámítás szerinti időt kívánja
látni a kijelzőn, ismét nyomja meg a DST gombot.

Rádióhallgatás
1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg
2
3
4

a RADIO ON gombot.
A VOLUME gomb segítségével állítsa
be a hangerőt.
A BAND gombbal válassza ki a hullámsávot.
A TUNING gomb segítségével álljon rá
egy rádióadóra.

A rádió kikapcsolása
Nyomja meg a RADIO OFF/ALARM RESET gombot.

A vétel javítása
FM (URH):
Az FM-adás vételének javításához
egyenesítse ki az FM (URH) kábelantennát.

AM:
A készüléket vízszintesen forgassa el úgy,
hogy a vétel a lehető legjobb legyen.
Az AM-adások vételére szolgáló ferritantenna a
készülék belsejében található.

Az ébresztés időpontjának
beállítása
1 Az ALARM MODE kapcsolóval
válassza ki a kívánt ébresztőhangot
(RADIO vagy BUZZER).
Pár másodpercre megjelenik az ébresztés
időpontja, majd a kijelzőn felgyullad az
ALARM ébresztésjelző. (Ha a kapcsoló OFF
állásban van, akkor az ébresztésjelző nem
gyullad fel.)

2 Az ALARM TIME SET gombot tolja a +
és a – jel felé, és így állítsa be a kívánt
időpontot.
Az ALARM TIME SET gomb egy-egy
eltolása a + vagy a – jel felé a megjelenő időt
1 perccel növeli, illetve csökkenti. Ha eltolva
tartja az ALARM TIME SET +, – gombot,
akkor az ébresztési időpont 1 perces
lépésekben növekszik (vagy csökken)
egészen 10 percig, ezt követően pedig 10
perces lépésekben változik tovább. Az
ébresztési időpont beállítása közben a
kijelzőn villog az ALARM ébresztésjelző.

Pár másodperccel azután, hogy befejezte az
ébresztési időpont beállítását, a kijelző ismét
a pontos időt mutatja, az ALARM
ébresztésjelző pedig abbahagyja a villogást,
és folyamatosan világít.
• Ha az ALARM MODE kapcsoló RADIO vagy
BUZZER állásban van, az ébresztési időpont
az ALARM TIME SET gombbal módosítható.
Ha az ALARM TIME SET gombot valamelyik
irányba egyszer eltolja, körülbelül 4
másodpercre megjelenik az ébresztési időpont.
Ha az ALARM TIME SET gombbal akkor
módosítja a kijelzett értéket, amikor a kijelzőn
éppen az ébresztés időpontja látható, akkor
megváltoztatja az ébresztés időpontját.
• A következő esetekben az ALARM
ébresztésjelző villog a kijelzőn:
- amikor a kijelzőn az ébresztés időpontja
látható,
- amikor szól az ébresztő,
- amikor be van kapcsolva az ideiglenes
elnémítás.
• Ha az ALARM MODE kapcsoló OFF állásban
van, az ébresztés időpontja nem módosítható.
Amikor érvényre jut az ALARM TIME SET
gombbal beállított időpont, a kijelzőn mintegy
0,5 másodpercre megjelenik az „OFF”
(Kikapcsolva) üzenet.
• Amikor szól az ébresztő, továbbá amikor be
van kapcsolva az ideiglenes elnémítás, a
CLOCK és a DST funkció nem használható.

Ha még egy pár percig tovább
kíván aludni
Nyomja meg a SNOOZE/DATE/SLEEP OFF gombot.
Ekkor az ébresztőhang elhallgat, de kb. 10 perc
múlva automatikusan újra megszólal. A
SNOOZE/DATE/SLEEP OFF gomb egyes
megnyomásaira a következőképpen változik az
ideiglenes elnémítás időtartama:

Az ideiglenes elnémítás legfeljebb 60 perces lehet.
A kijelzőn körülbelül 4 másodpercre megjelenik az
ideiglenes elnémítás időtartama, majd ismét a
pontos idő látható. Ha akkor nyomja meg a
SNOOZE/DATE/SLEEP OFF gombot, amikor
ismét a pontos idő látható, az ideiglenes elnémítás
időtartama megint 10 perctől kezdődik.
A RADIO OFF/ALARM RESET gombot megnyomva
állítsa le az ébresztést.
Ugyanebben az időpontban az ébresztő holnap
ismét megszólal.
Ha nem nyomja meg a RADIO OFF/ALARM
RESET gombot, akkor az ébresztőhang
körülbelül 60 percig folyamatosan szól, majd
automatikusan elhallgat.

Az ébresztő beállítása
Az ébresztő funkció két hangon szólalhat meg:
RADIO és BUZZER.

Ha ebben az esetben nem gyullad fel az E
kijelző, akkor használható a RADIO OFF/
ALARM RESET és a SNOOZE gomb, és
működnek az ALARM MODE funkciók. A
SNOOZE gomb megnyomására az ideiglenes
elnémítás időtartama 10 perc lesz.

Az időzített kikapcsolás
beállítása
Nyugodtan elalhat a rádiót hallgatva, mert a
beépített időzítővel a beállított idő eltelte után a
rádiót automatikusan kikapcsolhatja.
Nyomja meg a SLEEP gombot.
Ezzel bekapcsolja a rádiót. Az időzített
kikapcsoláshoz beállítható időtartam 90, 60, 30,
illetve 15 perc lehet. Az egyes gombnyomások a
következőképpen változtatják meg a kijelző tartalmát:

• A tűzveszély csökkentése érdekében engedje
a készüléket szellőzni: vigyázzon, hogy ne
kerüljön rá újság, abrosz, függöny stb.
Továbbá ne tegyen a készülékre égő gyertyát.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Ha a készülékkel kapcsolatban kérdése,
problémája merülne fel, forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Műszaki adatok
Az idő kijelzése
24 órás rendszer

ALARM

Az ébresztés leállítása

A készüléket ne használja acélasztalon, illetve
egyéb fémfelületen, mert az zavarhatja a vételt.

Ébresztés áramkimaradás esetén
Ha akkor jön el az ébresztés beállított időpontja,
amikor nincs áram, vagy ha akkor szakad meg
az áramellátás, amikor az ébresztő éppen szól,
akkor a kijelző kialszik, az ébresztő nem fog
tovább szólni, az ébresztés állapota pedig a
következőképp alakul. Ha az áram a beállított
ébresztési időponttól számított 60 percen belül
visszatér, az ébresztő megszólal. Ha akkor
szakadt meg az áramellátás, amikor az
ideiglenes elnémítás volt bekapcsolva, a funkció
folytatódik. Ha az ideiglenes elnémítás időszaka
az áramszünet idején lejár, akkor az ébresztő
meg fog szólalni, amint ismét lesz áram.

Az ébresztés kikapcsolása
Az ALARM MODE kapcsolót fordítsa OFF
állásba.
A kijelzőről eltűnik az ALARM ébresztésjelző.

Amikor a kijelzőn ismét a „90” jelenik meg, két
rövid hangjelzés hallható.
A rádió szólni fog, amíg le nem telik a beállított
időtartam, majd kikapcsol.

Frekvenciatartomány

A rádió kikapcsolása a beállított
idő előtt
Nyomja meg a RADIO OFF/ALARM RESET
vagy a SNOOZE/DATE/SLEEP OFF gombot.

Az időzített kikapcsolás és az
ébresztő együttes használata
Nyugodtan elalhat a rádiót hallgatva, majd a
beállított időpontban a rádió vagy a csengő
hangja ébreszti.

1 Állítsa be az ébresztőt. (Lásd „Az
ébresztő beállítása” című fejezetet.)

2 Állítsa be az időzített kikapcsolást.
(Lásd „Az időzített kikapcsolás
beállítása” című fejezetet.)

Hibaelhárítás
Ha a készülékkel problémája támad, hajtsa végre
az alábbiakat, hogy eldönthesse, szervizbe kell-e
vinnie a készüléket.
Ha a hiba még ezek után is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Sony
márkakereskedővel.
Áramkimaradás következtében az órán a
„0:00” villog.
• Az elem lemerülőben van. Cserélje ki az
elemet. Vegye ki a régi elemet, és tegyen be
egy újat.
A beállított ébresztési időpontban nem szólal
meg a rádió vagy a csengőhang.
• Bekapcsolta a kívánt rádiós vagy hangjelzéses
ébresztést? (vagyis: Felgyullad az ALARM
ébresztésjelző?)
Bekapcsolta a rádiós ébresztést, a beállított
ébresztési időpontban mégsem szólal meg a
rádió.
• Beállította a hangerőt a VOLUME gombbal?

Óvintézkedések
• A készüléket csak a „Műszaki adatok”
fejezetben megadott áramforrással üzemeltesse.
• Az üzemi feszültséget és más fontos adatokat
feltüntető lap a készülék házának alján található.
• A hálózati kábel kihúzásakor mindig a
csatlakozódugót fogja, sohase a kábelt.
• Ha a készülék a fali aljzathoz csatlakozik, akkor
még akkor sincs áramtalanítva, ha kikapcsolja.
• Biztosítsa a készülék megfelelő szellőzését,
hogy így elkerülje belsejének túlmelegedését.
A készüléket ne tegye olyan felületre (pl.
szőnyegre, takaróra stb.), illetve olyan anyagok
(pl. függöny) közelébe, amelyek elzárhatják a
készülék szellőzőnyílásait.
• Ha szilárd tárgy vagy folyadék kerül a készülék
belsejébe, a készüléket azonnal húzza ki a
hálózatból, és a további használat előtt
vizsgáltassa meg szakemberrel.
• A készülék házát puha, kímélő mosószeres
oldattal megnedvesített ruhával tisztítsa.
• A készülék kábelantennáját ne csatlakoztassa
külső antennához.

Hullámsáv

Frekvenciatartomány

FM

87,5 - 108 MHz

AM

530 -1 710 kHz

Hangszóró
Kb. 6,6 cm átmérőjű, 8 Ω -os
Kimeneti teljesítmény
150 mW (10%-os harmonikus torzítás
mellett)
Áramellátás
230 V, 50 Hz váltakozó áram
Áramkimaradás esetére: 3 V egyenáram, egy
CR2032 típusú elem
Méretek
Kb.: 155 × 64,5 × 150 mm (sz/ma/mé)
a kiálló részekkel, kezelőszervekkel együtt
Tömeg
Kb. 470,2 g a CR2032 típusú elemmel együtt
A gyártó fenntartja magának a jogot arra, hogy a
kivitelt és a műszaki adatokat előzetes
bejelentés nélkül megváltoztathassa.

