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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 
ГОДИННИК З РАДІО 
Модель: OR-CLR002 
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Шановні покупці! Велике спасибі Вам за покупку продукції ORION. Перед початком експлуатації, будь ласка, 

уважно прочитайте дану інструкцію. Збережіть її для використання у майбутньому. 
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Шановні покупці! 
Дуже ВДЯЧНІ Вам за придбання продукції ORION! 
 
Ми щиро віримо у те, що впродовж багатьох років Ви будете отримувати велике 
задоволення від функцій та можливостей цього виробу! 
Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у 
простій і зрозумілій формі містить опис та пояснення всіх функцій, і збережіть її на 
майбутнє.                                        

 
1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

 
Перед підключенням та використанням даного пристрою, будь ласка, уважно прочитайте 
інструкцію. Дотримуйтесь усіх попереджень та рекомендацій щодо експлуатації 
пристрою, що наведені у цьому посібнику, щоб уникнути отримання травм, удару 
електричним струмом або поломки пристрою. 
Збережіть інструкцію з експлуатації для подальшого використання. 
 

1. Перед використанням пристрою перевірте, щоб напруга розетки електромережі 
співпадала з напругою, зазначеною на пристрої. 

2. Пристрій не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими 
фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім випадків, коли 
здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їх безпеку. 

3. Щоб уникнути займання або ураження електричним струмом не піддавайте 
пристрій дії дощу або вологи. 

4. Забороняється занурювати прилад у воду, мочити його водою або іншими 
рідинами. 

5. Якщо прилад упав у воду, вимкніть його негайно з мережі живлення - витягніть 
штепсельну вилку з розетки. Не доторкайтеся до води. 

6. Заборонено користуватися пристроєм, якщо мережний шнур, штепсельна вилка 
або сам прилад були пошкоджені. Зверніться до авторизованого сервісного 
центру для діагностики та ремонту пристрою. 

7. Не встановлюйте та не використовуйте пристрій: 
− у місцях, схильних до потрапляння прямих сонячних променів або біля 

нагрівальних приладів, таких як, наприклад, електричний обігрівач; 
− у місцях, схильних до запилення та з поганою вентиляцією; 
− у місцях, що піддаються вібрації; 
− у місцях з високим рівнем вологості. 

8. Не торкайтеся штепсельної вилки мокрими руками. 
9. Коли виймаєте вилку з розетки, беріться не за шнур, а за саму вилку. 
10. Вимикайте пристрій від мережі, якщо він не буде використовуватися тривалий час. 
11. З метою дотримання безпеки не намагайтеся знімати гвинти та знімати кришку 

корпусу пристрою! В пристрої немає частин, призначених для обслуговування 
користувачами. З питань обслуговування звертайтеся тільки до кваліфікованого 
фахівця. 

12. Вентиляційні отвори в корпусі не слід нічим закривати або загороджувати. 
13. Використовуйте пристрій тільки за призначенням. Пристрій призначений тільки 

для побутового використання. 
14. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. 
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Попередження: Обережно! Щоб уникнути ураження електричним струмом не 
знімайте задню кришку самостійно. З питань обслуговування звертайтеся 
тільки до кваліфікованого фахівця. 
 

 
 

 

Небезпечна напруга 
Символ блискавки в рівносторонньому трикутнику призначений для 
попередження користувача про наявність небезпечної напруги усередині 
корпусу виробу. 
 

 
 

Увага! 
Знак оклику в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження 
користувача про наявність спеціальних та важливих інструкцій з експлуатації 
та обслуговування виробу. 
 

 
 

2. ОПИС 
 

 
1. Кнопка встановлення годин – HOUR 
2. Кнопка встановлення хвилин – MINUTE 
3. Кнопка встановлення часу увімкнення будильника/вимкнення будильника – ALARM 

SET/OFF 
4. Кнопка налаштування часу вимкнення радіо – SLEEP  
5. Регулятор налаштування радіостанцій – TUNING CONTROL 
6. Регулятор налаштування гучності/керування сигналом будильника – VOLUME 

CONTROL/BUZZER 
7. Кнопка встановлення поточного часу – TIME SET 
8. Перемикач діапазонів AM/FM 
9. Кнопка повтору сигнала будильника – SNOOZE  
10. Перемикач режимів роботи – ON/OFF/AUTO 
Нижня частина корпусу - відсік для батарейок 

 
3. НАЛАШТУВАННЯ ПОТОЧНОГО ЧАСУ 

 
1. Під’єднайте пристрій до мережі (220В). 
2. Дисплей пристрою засвітиться і потухне. 
3. Одночасно натискайте кнопки TIME SET та HOUR для встановлення годин. 
4. Одночасно натискайте кнопки TIME SET та MINUTE для встановлення хвилин. 
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Примітка: 
Пристрій працює від мережі. В якості резервного живлення можна використовувати 
батарейки (в комплект не входять). При вимкненні основного живлення (під час грози і 
т.д.) батарейки зберігають параметри поточного часу. Дисплей не буде підсвічуватися і 
сигнал будильника не спрацює до тих пір, поки пристрій не буде підключено до мережі. 

 
4. РАДІО 

 
1. Встановіть перемикач ON/OFF/AUTO у положення ON. 
2. Виберіть діапазон AM або FM з допомогою перемикача діапазонів (8). 
3. Налаштуйте гучніть з допомогою регулятора гучності (6). 
4. Виберіть радіостанцію з допомогою регулятора налаштування радіостанцій (5). 

 
Примітка: 
Для прийому радіостанцій в діапазоні AM використовується вбудована в пристрій 
антена. 
Для прийому радіостанцій в діапазоні FM використовується зовнішня FM антена. Для 
кращого прийому сигналу рекомендуємо повністю розмотати дріт FM антени і 
розташувати його в найбільш оптимальному положенні. 
 

5. ВСТАНОВЛЕННЯ БУДИЛЬНИКА 
 
Радіо у якості сигналу будильника 
Примітка: спочатку налаштуйтеся на потрібну радіостанцію і встановіть необхідний 
рівень гучності. Далі: 

1. Встановіть перемикач ON/OFF/AUTO у положення AUTO. 
2. Одночасно натискайте кнопки ALARM SET та HOUR для встановлення годин. 

Одночасно натискайте кнопки ALARM SET та MINUTE для встановлення хвилин.  
Встановлений час спрацьовування будильника буде збережено в пам'яті. 

3. Щоб перевірити встановлений час спрацьовування будильника, натисніть кнопку 
ALARM SET (3), на дисплеї буде відображено встановлений час. 

4. Радіо увімкнеться у встановлений час. 
5. Щоб вимкнути радіо, натисніть кнопку ALARM OFF (3). 

 
Звичайний сигнал будильника 

1. Встановіть регулятор VOLUME CONTROL/BUZZER (6) у положення BUZZER . 
2. Одночасно натискайте кнопки  ALARM SET та HOUR для встановлення годин. 

Одночасно натискайте кнопки  ALARM SET та MINUTE для встановлення хвилин.  
Встановлений час спрацьовування будильника буде збережено в пам'яті. 

3. Сигнал будильника пролуниє у встановлений час. 
4. Щоб вимкнути будильник, натисніть кнопку ALARM OFF (3). 

 
Повтор сигналу будильника 
Можна активувати повторне спрацьовування будильника через 9 хвилин після основного 
сигналу. Для цього просто натисніть кнопку SNOOZE після того, як будильник 
увімкнеться у встановлений час. Через 9 хвилин сигнал будильника знову повториться. 
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6. АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ РАДІО 
 
Ви можете встановити час, по закінченні якого радіо автоматично вимикається (від 1 
хвилини до 2 годин). 

1. Одночасно натисніть кнопки SLEEP та MINUTE щоб встановити час, по закінченні 
якого радіо вимикається. 

2. Щоб вимкнути радіо раніше встановленого часу, натисніть кнопку SNOOZE. 
 

7. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД 
 

1. Обов'язково вимкніть пристрій з електромережі. 
2. Протріть корпус пристрою злегка вологою м'якою тканиною. 
3. Не використовуйте абразивні миючі засоби, розчинники і агресивні рідини. 
4. Не опускайте пристрій у воду. 

 
8. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 
Будильник 
Автоматичне вимкнення радіо 
Повтор сигналу будильника 
Джерело живлення: AC220В, 50Гц, DC9В (1х9В 6F22 в комплект не входить) 
Споживана потужність: 5Вт 
LED дисплей 
Діапазон частот: AM 530 - 1600кГц 
                            FM 64 - 108МГц 
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Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація 
Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності 
транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній 
споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинно бути недоступним для 
потрапляння вологи, прямого сонячного світла й повинно виключати можливість 
механічних пошкоджень. Пристрій не містить шкідливих матеріалів і безпечний при 
експлуатації й утилізації (крім спалювання в непристосованих умовах). Даний пристрій 
не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну 
служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколишнє середовище або 
здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного пристрою.  Здайте 
пристрій у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний 
даний пристрій. Компетентні люди відправлять даний пристрій на безпечну для 
навколишнього середовища переробку. 
 
Гарантії постачальника 
Годинник з радіо OR-CLR002 відповідає затвердженому зразку. При дотриманні 
власником правил експлуатації, викладених у даному Посібнику користувача, пристрій 
забезпечує безпеку в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації в 
системі Укрсепро, не виявляє шкідливого впливу на навколишнє середовище й людину й 
визнане придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний строк експлуатації —12 
місяців з моменту покупки без обліку часу перебування в ремонті при дотриманні правил 
експлуатації. Право на гарантію дається при заповненні відомостей прикладеного 
гарантійного талона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Найменування: ORION OR-CLR002 
Основне призначення: Годинник з радіо 

Країна виробник: Китайська Народна Республіка 
Виготівник і розробник: Оріон Електронікс Лтд. 

Адреса виготівника: Угорщина, 1106 Будапешт, вул. Ясберени, буд. 29 
Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців 

Гарантійне обслуговування й сервіс: ТОВ "Фокстрот сервіс", м.Київ, вул.Щусева 44 
Сертифікати: CE E0807090E (OR-CLR001); E0909101E (OR-CLR002); ATE20111394(OR-CLR003) 

Вага нетто: 377 г 
Вага брутто: 443 г 
Колір: чорний 


