
ÚVOD 
Prečítajte si, prosím, tento návod na obsluhu pozome a doklad ne, abyste 
sa čo najlepšie obeznámili s funkciami a vlastnosťami tohto rádiobudíka. 
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UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV 
1. TLAČIDLO ALARM OFF (VYPNUTIE BUDIKA) 
2. TLAČIDLO TIME SET {NASTAVENIE ČASU) 
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3. TLAČIDLO ALARM SET {NASTAVENIE BUDÍKA) 
4. TLAČIDLO SNOOZE {OPAKOVANÉ BUDENIE) 
5. TLAČIDLO HOUR SET {NASTAVENIE HODIN) 
6. TLAČIDLO MINUTE SET {NASTAVENIE MINÚT) 
7. TLAČIDLO SLEEP {AUTOMATICKÉ VYPNUTIE) 
8. OVLÁDAČ VOLUME {HLASITOSŤ) I BUZZER {BZUČ lAK) 
9. OVLÁDAČ TUNING {LADENIE) 
10. DISPLEJ PRE ZOBRAZENIE ČASU 
11.1NDIKÁTOR AUTO {AUTOMATICKY) 
12. TYPOVÝ ŠTÍTOK {SPODNÁ ČASŤ PRÍSTROJA) 
13. PRIESTOR PRE BATÉRIU 
14. PREPÍNAČ FUNKCIE ON {ZAPNUTÉ) I OFF (VYPNUTÉ) I AUTO 

{AUTOMATICKY) 
15. SIEŤOVÝ NAPÁJACI KABEL 
16.DR0TOVÁANTÉNA PRE PÁSMO FM 
17. PREPINAČ BAND {PÁSMO) 



PRIPOJENIE NAPÁJANIA 
Zapojte SlEtOVÝ NAPÁJACI KABEL do sieťovej zásuvky v domácnosti. 
Uistite sa, že napětie má správnu hodnotu, aby nedošlo k ohrozeniu 
bezpečnosti alebo prípadnému poškodeniu prístroja. 
Pripojte jednu 9-voltovú batériu (nie je súčasťou príslušenstva) ku 
konektorem batérie vnútri PRIESTORU PRE BAT(:RIU. Batéria pomáha 
udržať správnu funkciu hodin v prípade prerušenia sieťového napájania. 
Uvedomte si, prosím: Počas výpadku napájania sa na displeji nebude 
zobrazovať čas, avšak hodiny budú stále udržiavať správny čas. 

OVLÁDANIE RÁDIA 
1. Prepnite prepínač ON/OFF/AUTO do polohy "ON" (Zapnuté). 
2. Nastavte prepínač BAND na požadované vlnové pásmo. 
3. Pomocou ovládača TUNING naladle požadovanú stanicu. 
4. Pomocou ovládača VOLUME nastavte úroveň hlasitosť. 
5. Pre zlepšenie príjmu v pásme FM rozviňte DRÓTOVÚ ANTÉNU PRE 

PÁSMO FM na maximum. 
6. Rádio je možné vypnúť nastavením prepínača ON/OFF/AUTO do 

polohy .OFF" (Vypnuté). 

NASTAVENIE HODIN NA PRESNÝ ČAS 
1. Stlačte súčasne tlačidlá TIME SET a HOUR SET pre nastavenie hodin 

alebo MINUTE SET pre nastavenie minút. 

NASTAVENIE ČASU BUDIKA 
1. Stlačte súčasne tlačidlá ALARM SET a HOUR SET pre nastavenie 

hodin alebo MINUTE SET pre nastavenie minút. 
2. Vyberte typ budíka (RADIO alebo BUZZER) a posuňte prepínač 

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

RADIO (Rádio): Budenie rádiom. Rádio musí byť naladené na stanicu, 
ktorá bude v okamihu aktivácie budíka vysielať a hlasitosť musí byť 
nastavená na požadovanú úroveň. 
ALARM (Budík): Pre budenie bzučiakom posuňte ovládač hlasitosti na 
minimum pri poloha BUZZ (Bzučiak). 

PRERUŠENIE BUDÍKA (FUNKCIA .SNOOZE"- OPAKOVANÉ 
BUDENIE) 
Stlačením tlačidla SNOOZE mažete budík na 9 minút prerušiť; po uplynutí 
tohto času sa rádio alebo budík znovu aktivujú. 



VYPNUTIE BUDIKA 
Pre vypnutie budíka stlačte raz tlačidlo ALARM OFF a čas budíka sa 
nastaví na nasledujúci deň. Pre vypnutie budíka a zamedzenie jeho 
nastavenia na nasledujúci deň posuňte prepínač ON/OFF/AUTO do 
polohy OFF {Vypnuté). 

POUŽÍVANIE ČASOVAČA AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA (SLEEP) 
1. Tento rádiobudík je vybavený funkciou "automatického vypnutia", 

která po uplynutí dopredu nastaveného času v rozsahu 1 až 59 minút 
automaticky vypne rádio. 

2. Stlačte tlačidlo SLEEP - na displeji sa zobrazí čas automatického 
vypnutia 0:59. Súčasne sa zapne rádio a zastane zapnuté počas 59 
minút. 

3. Pre skrátenie času "automatického vypnutia" stláčajte tlačidlo SLEEP 
spoločne s tlačidlom MINUTE tak dlho, pokým sa na displeji nezobrazí 
požadovaný čas "automatického vypnutia". 

4. Po uplynutí dopredu nastaveného času "automatického vypnutia" sa 
rádio automaticky vypne. Pre vypnutie pred uplynutím dopredu 
nastaveného času "automatického vypnutia" stlačte tlačidlo SNOOZE. 

USÍNANIE S POČÚVANÍM RÁDIA A BUDENIE RÁDIOM 
1. Nastavte požadovaný čas budíka spélsobom popísaným v časti 

.NASTAVENIE ČASU BUDIKA" a nastavte prepínač ON/OFF/AUTO 
do polohy ,AUTO" (Automaticky). 

2. Nastavte čas automatického vypnutia spélsobom popísaným v častí 
POUŽÍVANIE ČASOVAČA AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA (SLEEP). 

3. Rádio sa po uplynutí času "automatického vypnutia" vypne a budenie 
rádiem sa aktivuje nasledujúci deň. 

USÍNANIE S POČÚVANÍM RÁDIA A BUDENIE BZUČIAKOM 
Vykonajte nastavenie spélsobom popísaným v časti USÍNANIE S 
POČÚVANÍM RÁDIA A BUDENIE RÁDIOM. Prepnite prepínač 
ON/OFF/AUTO do polohy .AUTO" (Automaticky). Posuňte ovládač 
Volume na minimum pri polohe BUZZ (Bzučiak). 



VAROVANIE 

1. Neukladajte na prístroj zdroje otvoreného ohl'ia, ako sú napríklad 
zapálené sviečky. 

2. Neinštalujte prístroj do uzatvorených knižníc alebo regálov, kde nie je 
zaistené dostatečné odvetrávanie. 

3. Tam, kde sa na odpojenie prístroja od zdroja energie používa sieťová 
zástrčka, musí táto zástrčka zostať l'ahko dostupná. 

4. Nezakrývajte vetracie otvory prístroja inými predmetmi, ako napríklad 
novinami, obrusmi, záclonami a pod. 

5. Nevystavujte prístroj posobeniu kvapkajúcej alebo striekajúcej vody a 
neukladajte na prístroj predmety naplnené tekutinou (napríklad vázy). 

6. K FM anténe nepripájajte vonkajšiu anténu. 
7. Prístroj nesmie byť vystavovaný priamemu slnečnému svetlu, vermi 

vysokým alebo vermi nízkym teplotám, vlhkosti, vibráciám a nesmie sa 
používať v prašnom prostredí. 

8. Na čistenie povrchu prístroja nepoužívajte materiály s brúsnym 
účinkem, benzén, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá. Očistite prístroj 
slabým roztokem čistiaceho prostriedku bez brúsnych účin kov a 
následne jemnou utierkou. 

9. Nikdy sa nepokúšajte do ventilačných alebo iných otvorov v prístroji 
strkať vodiče, špendlíky alebo iné predmety. 

1 O. Varovanie - odpájacie zariadenie: Na pripojenie k zdroju energie sa 
používa sieťová zástrčka, která musí z tohto dovedu zostať vždy l'ahko 
dostupná. 

11. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako napríklad 
priamemu slnku, ohňu a pod. 

UPOZORNENIE 
V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. 
Batériu nahradzujte výhradne rovnakým alebo ekvivalentným typem. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Kmitočtový rozsah: AM 535- 1 605 kHz 

FM 88-108 MHz 
Záložně batéria: Batéria 9 V (pre hodiny) 
Zdroj energie: AC (stried.) 230 V- 50 Hz, 5 W 
Rozmary: 50 x 126 x 110 mm 
Hmotnosť: 360 g 



POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM 

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie 
odpadu. 

-LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH 
ZARIADENÍ 

Tento symbol na produktech alebo v sprievodných dokumentech 
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané 

do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a 
recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne 
v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách 
méižete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe 

ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu 
pomOžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a rudské 
zdravie, čo by mohli byť déisledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie 
podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu méižu byť 
v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. 
Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie 
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si 
potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávatel'a. 
Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie 
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobek 
zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spOsobe 
likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu. 

( 
1: Tento výrobek spfňa všetky základně požiadavky smemíc EÚ, 
~ ktoré sa naň vzťahujú. 

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa mOžu meniť bez 
predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu. 


