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ÚVOD 
Pi'ečtěte si prosím tento návod k obsluze pozorně a důkladně, abyste se 
co nejlépe seznámili s funkcemi a vlastnostmi tohoto radiobudíku. 
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UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 
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1. TLAČÍTKO ALARM OFF (VYPNUTÍ BUDÍKU) 
2. TLAČITKO TIME SET (NASTAVENI ČASU) 
3. TLAČÍTKO ALARM SET (NASTAVENI BUDÍKU) 
4. TLAČÍTKO SNOOZE (OPAKOVAN(: BUZENÍ) 
5. TLAČÍTKO HOUR SET (NASTAVENÍ HODIN) 
6. TLAČÍTKO MINUTE SET (NASTAVENI MINUT) 
7. TLAČÍTKO SLEEP (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ) 

9 

8. OVLADAČ VOLUME (HLASITOST) I BUZZER (BZUČÁK) 
9. OVLADAČ TUNING (LADĚNÍ) 
10. DISPLEJ PRO ZOBRAZENI ČASU 
11.1NDIKÁTOR AUTO (AUTOMATICKY) 
12. TYPOVÝ $TITEK (SPODNÍ ČÁST PŘÍSTROJE) 
13. PROSTOR PRO BATERII 
14. PŘEPINAČ FUNKCE ON (ZAPNUTO) I OFF (VYPNUTO) I AUTO 

(AUTOMATICKY) 
15. $íŤOVÝ NAPÁJECÍ KABEL 
16. DRÁTOVÁ ANTÉNA PRO PÁSMO FM 
17. PŘEPINAČ BAND (PÁSMO) 



PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ 
Připojte SltOVÝ NAPÁJECI KABEL do síťové zásuvky v domácnosti. 
Ujistěte se, že napětí má správnou hodnotu, aby nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti nebo případnému poškození přístroje. 
Připojte jednu 9V baterii (není součásti pi'íslušenství) ke konektorům 
baterie uvnitř PROSTORU PRO BATERII. Baterie pomáhá udržet 
správnou funkci hodin v případě přerušení síťového napájení. 
Uvědomte si prosím: Během výpadku napájení se na displeji nebude 
zobrazovat čas, avšak hodiny budou stále udržovat správný čas. 

OVLÁDÁNÍ RÁDIA 
1. Přepněte přepínač ON/OFF/AUTO do polohy "ON" (Zapnuto). 
2. Nastavte přepínač BAND na požadované vlnové pásmo. 
3. Pomocí ovladače TUNING naladte požadovanou stanici. 
4. Pomocí ovladače VOLUME nastavte úroveň hlasitost. 
5. Pro zlepšení pi'íjmu v pásmu FM rozviňte DRÁTOVOU ANTÉNU PRO 

PÁSMO FM na maximum. 
6. Rádio je možno vypnout nastavením přepínače ON/OFF/AUTO do 

polohy "OFF" (Vypnuto). 

NASTAVENI HODIN NA PŘESNÝ ČAS 
1. Stiskněte současně tlačítka TIME SET a HOUR SET pro nastavení 

hodin nebo MINUTE SET pro nastavení minut. 

NASTAVENI ČASU BUDIKU 
1. Stiskněte současně tlačítka ALARM SET a HOUR SET pro nastavení 

hodin nebo MINUTE SET pro nastavení minut. 
2. Vyberte typ budíku (RADIO nebo BUZZER) a posuňte přepínač 

ON/OFF/ AUTO do polohy AUTO (Automaticky). 

RADIO (Rádio): Buzení rádiem. Rádio musí být naladěno na stanici, 
která bude v okamžik aktivace budíku vysílat a hlasitost musí být 
nastavena na požadovanou úroveň. 
ALARM (Budík): Pro buzení bzučákem posuňte ovladač hlasitosti na 
minimum při poloze BUZZ (Bzučák). 

PŘERUŠENÍ BUDÍKU (FUNKCE "SNOOZE"- OPAKOVANÉ BUZENÍ) 
Stisknutím tlačítka SNOOZE můžete budík na 9 minut přerušit; po 
uplynutí této doby se rádio nebo budík znovu aktivují. 



VYPNUTI BUDÍKU 
Pro vypnutí budíku stiskněte jednou tlačítko ALARM OFF a čas budíku se 
nastaví na následující den. Pro vypnutí budíku a zamezení jeho nastavení 
na následující den posuňte přepínač ON/OFF/AUTO do polohy OFF 
(Vypnuto). 

POUŽÍVÁNI ČASOVAČE AUTOMATICK~HO VYPNUTI (SLEEP) 
1. Tento radiobudík je vybaven funkcí "automatického vypnutí", která po 

uplynutí předem nastavené doby v rozsahu 1 až 59 minut automaticky 
vypne rádio. 

2. Stiskněte tlačítko SLEEP - na displeji se zobrazí doba automatického 
vypnutí 0:59. Současně se zapne rádio a zůstane zapnuto po dobu 59 
minut. 

3. Pro zkrácení času .automatického vypnutí" mačkejte tlačítko SLEEP 
společně s tlačítkem MINUTE tak dlouho, dokud se na displeji 
nezobrazí požadovaný čas "automatického vypnutí". 

4. Po uplynutí předem nastaveného času "automatického vypnutí"se 
rádio automaticky vypne. Pro vypnutí před uplynutím předem 
nastaveného času "automatického vypnutí" stiskněte tlačítko 
SNOOZE. 

USÍNÁNÍ S POSLECHEM RÁDIA A BUZENÍ RÁDIEM 
1. Nastavte požadovaný čas budíku způsobem popsaným v části 

.NASTAVENÍ ČASU BUDÍKU" a nastavte přepínač ON/OFF/AUTO do 
polohy ,AUTO" (Automaticky). 

2. Nastavte čas automatického vypnutí způsobem popsaným v části 
POUŽÍVÁNI ČASOVAČE AUTOMATICK~HO VYPNUTI (SLEEP). 

3. Rádio se po uplynutí času "automatického vypnutí" vypne a buzení 
rádiem se aktivuje následující den. 

USÍNÁNÍ S POSLECHEM RÁDIA A BUZENÍ BZUČÁKEM 
Proveďte nastavení způsobem popsaným v části USÍNÁNÍ S 
POSLECHEM RÁDIA A BUZENI RÁDIEM. Přepněte přepínač 
ON/OFF/AUTO do polohy "AUTO" (Automaticky). Posuňte ovladač 
Vol ume na minimum při poloze BUZZ (Bzučák). 



VAROVÁNÍ 

1. Nestavte na přístroj zdroje otevřeného ohně, jako jsou například 
zapálené svíčky. 

2. Neinstalujte přístroj do uzavřených knihovniček nebo regálů, kde není 
zajištěno dostatečné odvětrávání. 

3. Tam, kde se pro odpojení pi'ístroje od zdroje energie používá síťová 
zástrčka, musí tato zástrčka zůstat snadno dostupná. 

4. Nezakrývejte větrací otvory přístroje jinými předměty, jako například 
novinami, ubrusy, záclonami apod. 

5. Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a 
nepokládejte na přístroj předměty naplněné tekutinou (například 
vázy). 

6. K FM anténě nepřipojujte vnější anténu. 
7. Pi'ístroj nesmí být vystavován pi'ímému slunečnímu světlu, velmi 

vysokým nebo velmi nízkým teplotám, vlhkosti, vibracím a nesmí být 
používán v prašném prostředí. 

8. K čištění povrchu přístroje nepoužívejte materiály s brusným účinkem, 
benzen, ředidlo nebo jiná rozpouštědla. Očistěte přístroj slabým 
roztokem čisticího prostředku bez brusných účinků a následně jemnou 
utěrkou. 

9. Nikdy se nepokoušejte do ventilačních nebo jiných otvorů v přístroji 
strkat vodiče, špendlíky nebo jiné předměty. 

10. Varování- odpojovací zařízení: Pro připojení ke zdroji energie se 
používá síťová zástrčka, která musí z tohoto důvodu zůstat vždy 
snadno dostupná 

11. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako například 
přímému slunci, ohni apod. 

UPOZORNĚNÍ 
V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. 
Baterii nahrazujte výhradně stejným nebo ekvivalentním typem. 



TECHNICKt: ÚDAJE 
Kmitočtový rozsah: AM 535 - 1 605 kHz 

FM 88- 108 MHz 
Záložní baterie: 9V baterie (pro hodiny) 
Zdroj energie: AC (stříd.) 230 V- 50 Hz, 5 W 
Rozměry: 50 x 126 x 110 mm 
Váha: 360 g 

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. 

-LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, 

že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány 
do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově 
a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně 
v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích 

můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního 
nového produktu. 

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů 
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné 
likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo 
nejbližšího sběrného místa. 

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu 
s národními předpisy uděleny pokuty. 

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie 
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si 
potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. 



Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii 
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, 
vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace 
od místních úřadů nebo od svého prodejce. 

( 
~ Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, 

~ které se na něj vztahují. 

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez 
předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu. 


