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Rádiobudík s premietaním času a diaľkovo ovládanou zásuvkou

1. PROJEKČNÁ JEDNOTKA
2. DISPLEJ
3. NASTAVENIE VYSOKEJ INTENZITY SVETLA
4. NASTAVENIE NÍZKEJ INTENZITY SVETLA
5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE SVETLA)
6. ALARM 1 ON/SET (BUDÍK 1 - ZAPNUTIE/NASTAVENIE)
7. ALARM 2 ON/SET (BUDÍK 2 - ZAPNUTIE/NASTAVENIE)
8. CLOCK SET (NASTAVENIE HODÍN)/MEMORY (PAMÄŤ)/SET WIRELESS TRANSMITTER 

CHANNEL (NASTAVENIE KANÁLU BEZDRÔTOVÉHO VYSIELAČA)
9. /TUNE – (LADENIE –)
10. /TUNE + (LADENIE +)
11. VOLUME DOWN (ZNÍŽENIE HLASITOSTI)
12. VOLUME UP (ZVÝŠENIE HLASITOSTI)
13. ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE RÁDIA)
14. FUNCTION (FUNKCIA)
15. SNOOZE (OPAKOVANÉ BUDENIE)/SLEEP (SPÁNOK)/DIMMER (TLMENIE SVITU DISPLEJA)
16. VOLIČ NATURAL SOUND (PRÍRODNÝ ZVUK)
17. MEMORY+(ĎALŠIA POZÍCIA V PAMÄTI)
18. NASTAVENIE ZAOSTRENIA PRE PROJEKČNÚ JEDNOTKU
19. TLAČIDLO PROJECTION TIME 180° FLIP (ZMENA PROJEKCIE ČASU O 180°)
20. TLAČIDLO PROJECTION ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE PROJEKCIE)
21. TLAČIDLO RESET (INICIALIZÁCIA)
22. KONEKTOR DC IN (JEDNOSM. VSTUP)
23. KONEKTOR AUX IN (EXTERNÝ VSTUP)
24. FM ANTÉNA
25. ANTÉNA BEZDRÔTOVÉHO VYSIELAČA
26. PRIESTOR PRE BATÉRIU (ZADNÁ ČASŤ PRÍSTROJA)
27. TYPOVÝ ŠTÍTOK (ZADNÁ ČASŤ PRÍSTROJA)
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Pripojenie sieťového adaptéra
Tento rádiobudík je možné napájať z externého sieťového (AC-DC) adaptéra s požadovaným 
jednosmerným (DC) výstupom 5 V, 500 mA (TL01-050050E) (dodávané príslušenstvo)

PRIPOJENIE NAPÁJANIA
Pripojte sieťový adaptér do sieťovej zásuvky v domácnosti a výstupný konektor DC adaptéra pripojte 
do konektora DC-in (jednosmerný vstup) na rádiobudíku. Tento prístroj je vybavený systémom záložnej 
batérie, ktorý vyžaduje 3-voltovú plochú lítiovú batériu CR2032 (nie je súčasťou príslušenstva). Vložte 
batériu do priestoru na batériu tak, aby boli kladné a záporné (+ a -) póly batérie pripojené k príslušným 
konektorom dosky v priestore na batériu. Ak dôjde k výpadku sieťového napájania, hodiny sa 
automaticky prepnú na napájanie z batérií a prevádzka hodín ani pamäte časovača nebude prerušená. 
Po obnovení dodávky elektrického prúdu sa hodiny prepnú späť na napájanie zo siete.

ZAČÍNAME
Po pripojení striedavého napájania (AC) stlačte tlačidlo Reset v zadnej časti prístroja.
Prístroj zobrazí na 2 sekundy všetky segmenty a potom sa prepne do normálneho režimu.

Nastavenie času hodín/kanálu bezdrôtového vysielača
1) Vo vypnutom stave (režim zobrazenia času, nehrá rádio alebo relaxačná melódia) stlačte 

a podržte tlačidlo TIME/MEM pre aktiváciu blikania údaja „24 Hr“ (24 hodín).
2) Stlačením tlačidla  alebo  (Tune - alebo Tune +) nastavte prístroj do režimu „12 Hr“ (12 

hodín) alebo „24 Hr“ (24 hodín).
3) Stlačte tlačidlo TIME/MEM pre aktiváciu blikania hodinových číslic.
4) Stlačením tlačidla  alebo  (Tune - alebo Tune +) nastavte aktuálny počet hodín a potom 

znovu stlačte tlačidlo TIME/MEM pre aktiváciu blikania minútových číslic.
5) Stlačte tlačidlo TIME/MEM pre aktiváciu blikania kanálu 1.
6) Stlačením tlačidla Tune + alebo Tune – nastavte kanál 1/kanál 2/kanál 3.
7) Po dokončení a ďalšom stlačení tlačidla TIME/MEM bude na displeji blikať čas pre indikácii toho, 

že je nastavený aktuálny čas.

Nastavenie času budíka
Pri nastavovaní budíka si môžete zvoliť úroveň intenzity svetla, typ zvuku a úroveň hlasitosti. Budík 
je nastavený, ak svieti svetelný kruh okolo symbolu ALARM na displeji. Intenzita svetla sa pomaly 
zvyšuje na zvolenú úroveň počas posledných 20 minút pred nastaveným časom budíka.

*** Ak napríklad nastavíte čas budíka na 8:30, svetlo začne postupne zosilňovať až na max. úroveň 20 
od času 8:10. ***

1) Pre zobrazenie času budíka stlačte raz tlačidlo ALARM1 alebo ALARM2 (  alebo ) .
2) V čase, kedy je na displeji zobrazený čas budíka, stlačte a podržte 3 sekundy tlačidlo ALARM1 

alebo ALARM2  pre aktiváciu blikania hodinových číslic.
3) Stlačením tlačidla  alebo  (Tune - alebo Tune +) – nastavte počet hodín budíka.
4) Stlačte znovu tlačidlo ALARM pre aktiváciu blikania počtu minút. Stlačením tlačidla  alebo 

 (Tune - alebo Tune +) nastavte počet minút budíka.
5) Stlačte tlačidlo ALARM pre zmenu zvukového režimu (Buzzer - bzučiak, Radio - rádio a Nature - 

príroda) budíka.
6) Stlačením tlačidla  alebo  (Tune - alebo Tune +) vyberte zvukový režim.
7) Stlačte znovu tlačidlo ALARM, aby začali blikať číslice hlasitosti; potom stlačením tlačidla  

alebo  (Tune - alebo Tune +) nastavte úroveň hlasitosti budíka.
8) Stlačte znovu tlačidlo ALARM pre aktiváciu blikania číslic intenzity svetla; potom stlačením 

tlačidla  alebo  (Tune - alebo Tune +) nastavte úroveň intenzity svetla budíka.
9) Po dokončení stlačte tlačidlo ALARM.
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Funkcia opakovaného budenia (Snooze) a deaktivácia budíka
Pre odloženie budíka stlačte tlačidlo SNOOZE - budík sa znovu aktivuje približne za 9 minút. Tento 
cyklus môžete počas cyklu budíka niekoľkokrát zopakovať.

Poznámka:
Budík obsahuje tri relaxačné melódie, ktoré môžete nastaviť pre budenie.
Brook – potok
Bubble – bublanie
Forest – šum lesa

Pre vypnutie budíka stlačte tlačidlo ALARM alebo tlačidlo ON/OFF na prednom paneli.
Ak chcete, aby sa budík nasledujúceho dňa nespustil, podržte tlačidlo ALARM pre jeho vypnutie. Ikona 
budíka  alebo  zmizne, čo indikuje deaktiváciu budíka.

Nastavenie úrovne intenzity svetla
1. Na nastavenie úrovne intenzity svetla použite tlačidlo pre nastavenie svetla 3 a 4.
2. Pre funkciu budíka môžete nastaviť úroveň intenzity svetla v rozmedzí 1 až 20.

Počúvanie rádia
1) Zapnite prístroj stlačením tlačidla ON/OFF v hornej časti budíka.
2) Stlačením tlačidla FUNCTION vyberte režim Rádio.
3) Stlačením tlačidla  alebo  (Tune - alebo Tune +) vyberte požadovanú stanicu v pásme 

FM. Ak tlačidlo  alebo  (Tune - alebo Tune +)  stlačíte, podržíte jednu sekundu a potom 
uvoľníte, prístroj automaticky vyhľadá ďalšiu vysielajúcu stanicu.

4) Pre vypnutie rádia stlačte tlačidlo ON/OFF v hornej časti budíka.

Nastavenie/načítanie predvolieb rádia
Tento prístroj umožňuje nastaviť celkom 10 predvolieb staníc v pásme FM.
1) Zapnite prístroj stlačením tlačidla ON/OFF v hornej časti budíka.
2) Stlačením tlačidla FUNCTION vyberte režim Rádio.
3) Stlačením tlačidla  alebo  (Tune - alebo Tune +) vyberte požadovanú stanicu v pásme FM.
4) Stlačte tlačidlo Clock set/Memory pre aktiváciu blikania údaja „M01“ na displeji.
5) Stlačte znovu tlačidlo TIME/MEM pre nastavenie predvoľby.
6) Opakovaním krokov 2 až 4 nastavte ďalšie predvoľby.
Keď bliká údaj „M01 - M10“, stlačte tlačidlo  alebo  (Tune - alebo Tune +) pre voľbu čísla predvoľby.

Pri načítaní predvolieb rozhlasových staníc vyberte číslo predvoľby stlačením tlačidla MEM+ v hornej 
časti budíka.

Režim spánku
Počas počúvania rádia môžete stlačením tlačidla SNOOZE/SLEEP aktivovať režim spánku. Časovač 
spánku môžete stlačením tlačidla SNOOZE/SLEEP nastaviť v rozsahu 90 až 10 minút. Prístroj sa po 
uplynutí nastaveného času automaticky vypne.

EXTERNÝ VSTUP (AUX IN)
Konektor AUX IN je možné používať na prehrávanie externých zdrojov audiosignálu prostredníctvom 
reproduktorov prístroja.
Konektor AUX IN vyžaduje vstupný signál privádzaný pomocou  audiokábla 3,5 mm.

Poznámka: 
Audiokábel 3,5 mm nie je súčasťou príslušenstva. Externý zdroj nie je možné použiť ako signál pre budenie.

RESET
Tlačidlo Reset je umiestnené v zadnej časti prístroja. Po každej výmene batérií alebo v prípade, že prístroj 
nefunguje tak, ako by mal, stlačte toto tlačidlo hrotom guľôčkového pera. Obnovíte tým východiskové 
hodnoty nastavenia, zároveň však stratíte akékoľvek uložené dáta (nastavenie budíka a času).
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DIMMER
V normálnom režime umožňuje nastavenie jasu displeja v troch úrovniach.

PROJEKČNÁ JEDNOTKA
Nastavenie zaostrenia: Nastavte jas/zaostrenie premietaného času otáčaním ovládača jasu/zaostrenia 
tak, aby sa na strope/na stene zobrazoval čas ostro.
Pre preklopenie premietaného obrazu o 180° stlačte tlačidlo Flip.
Pre deaktiváciu projekcie stlačte tlačidlo PROJECTION ON/OFF

Poznámka: 
Zobrazenie času sa premieta na strop alebo na stenu v tmavej miestnosti. Maximálna projekčná 
vzdialenosť je 0,9 - 2,7 m (3 - 9 ft).

Poznámka:
Pre najlepší príjem v pásme FM zaistite, aby bola FM anténa úplne rozvinutá a roztiahnutá.
Pre najlepší príjem signálu sieťovej zásuvky (AC SOCKET) zaistite, aby bola anténa na budíku úplne 
rozvinutá a roztiahnutá.(Pre najlepší príjem signálu sieťovej zásuvky (AC SOCKET) otáčajte anténou 
na budíku.)
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SIEŤOVÁ ZÁSUVKA (AC SOCKET) S BEZDRÔTOVÝM DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM

LED INDIKÁTOR NAPÁJANIA 

TLAČIDLO RESET 
(INICIALIZÁCIA)

k výstupu striedavého 
(AC) zdroja energie 

v domácnosti. Prepínač kanálov 1-2-3

VÝKONOVÝ VÝSTUP PRE RIADENIE OSVETLENIA:  AC (STRIED.) 230 V /MAX. 150 W (ŽIAROVKA)
AC (STRIED.) 230 V /MAX. 60 W (HALOGÉNOVÁ ENERGETICKY 

Popis: Iba pre riadenie osvetlenia
Pracovná frekvencia: 433 MHz
Efektívna vzdialenosť: Približne 10,5 m (35 ft) (otvorený priestor)
Výstup pre riadenie výkonu: AC (stried.) ~230 V max. 150 W iba žiarovka či halogénová lampa
Zdroj energie: AC (stried.) ~230 V, 50 Hz

Poznámka: 
Ak chcete použiť energeticky úspornú žiarovku, musí byť HALOGÉNOVÉHO typu.

Poznámka:
Po pripojení k zdroju energie stlačte tlačidlo Reset v zadnej časti tejto jednotky.

Stlačte raz tlačidlo ALARM.
V čase, kedy je na displeji 
zobrazený čas budíka, stlačte 
a na 3 sekundy podržte tlačidlo 
ALARM pre aktiváciu blikania 
hodinových číslic.

Stlačením tlačidla  alebo 
 (Tune - alebo Tune +) 
nastavte počet hodín BUDÍKA.

Stlačte znovu tlačidlo 
ALARM pre aktiváciu 
blikania minútových číslic.

Stlačením tlačidla  alebo 
 (Tune - alebo Tune +) 
nastavte počet minút BUDÍKA.
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Po stlačení tlačidla ALARM 
môžete zmeniť zvukový 
režim (Buzzer - bzučiak, 
Radio - rádio, Nature - 
príroda) pre budík.

„radio“ budenie rádiom
„nature“ budenie zvukmi prírody
„buzzer“ budenie bzučiakom

Stlačením tlačidla  alebo 
 (Tune - alebo Tune +) 
vyberte zvukový režim.

Stlačte znovu tlačidlo 
ALARM pre aktiváciu 
blikania číslic hlasitosti.

Stlačením tlačidla  alebo 
 (Tune - alebo Tune +)  
nastavte úroveň hlasitosti 
BUDÍKA.

Stlačte znovu tlačidlo 
ALARM pre aktiváciu 
blikania číslic intenzity 
svetla.

Stlačením tlačidla  alebo 
 (Tune - alebo Tune +) 
nastavte úroveň intenzity 
svetla BUDÍKA. Po dokončení 
stlačte tlačidlo ALARM.

SIEŤOVÁ 
ZÁSUVKA 

SIEŤOVÁ 
ZÁSUVKA 

SIEŤOVÁ 
ZÁSUVKA 

LAMPA LAMPA LAMPA

Postupne zosilňujúce svetlo počas „20 min“ Prebudenia zvukom budíka 
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Nastavte prepínač voliča kanálov na kanál 1 

Nastavte prepínač voliča kanálov na kanál 2

Nastavte prepínač voliča kanálov na kanál 3

TECHNICKÉ ÚDAJE
Kmitočtový rozsah: 87,5 – 108 MHz
Záložné batéria: 3 V (plochá lítiová batéria CR2032 × 1, nie je súčasťou dodávky)
Zdroj energie
Napájací adaptér: Vstup AC (stried.) 100 - 240 V ~ 50/60 Hz; 0,32 A
 Výstup DC (jednosm.) 5 V; 500 mA (TL01-050050E)
Rozmery budíka: 85 × 178 × 65 mm
Hmotnosť: 300 g
Rozmery zásuvky: 119 x 60 x 80 mm
Hmotnosť: 220 g

Súčasťou dodávky je rádiobudík, spínaná zásuvka a napájací zdroj.
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VAROVANIE
1. Iba pre použitie v interiéroch.
2. Diaľková prepínacia jednotka sa nesmie pripájať navzájom do seba.
3. Typ odpojenia diaľkového prepínača: elektronické odpojenie.
4. Používajte pre tento rádiobudík iba dodávaný adaptér.
5. Používajte iba príslušenstvo alebo diely dodávané výrobcom alebo jeho autorizovaným 

zástupcom.
6. Sieťová zásuvka diaľkovo ovládaného prepínača (Remote Control Switch) (SW-2) je určená iba 

na pripojenie k lampe so žiarovkou (230 V AC, max. 150 W) alebo s halogénovou energeticky 
úspornou žiarovkou (230 V AC, max. 60 W). Pripojenie k iným záťažiam môže spôsobiť vznik 
nebezpečných situácií.

7. Neukladajte na prístroj zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.
8. Neinštalujte prístroj do uzatvorených knižníc alebo regálov, kde nie je zaistené dostatočné 

odvetrávanie.
9. Sieťová zástrčka sa používa ako odpájacie zariadenie a preto toto zariadenie musí zostať ľahko 

prístupné.
10. Nezakrývajte vetracie otvory prístroja cudzími predmetmi, napr. novinami, obrusmi, záclonami 

atď.
11. Nevystavujte prístroj pôsobeniu kvapkajúcej alebo striekajúcej vody a neukladajte na prístroj 

predmety naplnené tekutinou (napríklad vázy).
12. FM anténu nepripájajte k vonkajšej anténe.
13. Prístroj by nemal byť vystavovaný priamemu slnečnému svetlu, veľmi vysokým alebo veľmi 

nízkym teplotám, vlhkosti, vibráciám a nesmie byť používaný v prašnom prostredí.
14. Na čistenie povrchu prístroja nepoužívajte materiály s brúsnym účinkom, benzén, riedidlo alebo 

iné rozpúšťadlá. Očistite prístroj slabým roztokom čistiaceho prostriedku bez brúsnych účinkov 
a následne jemnou utierkou.

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

16. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako napríklad priamemu slnku, ohňu a pod.
17. Pri likvidácii batérií dbajte na zásady ochrany životného prostredia.
18. Nevyhadzujte tento produkt na konci jeho životnosti do bežného domového odpadu; odovzdajte 

ho do zberného dvora pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Jeho recykláciou 
umožníte opakované použitie niektorých materiálov. Významne tak prispejete k ochrane nášho 
životného prostredia. Adresu príslušného zberného dvora vám poskytne váš miestny úrad.

UPOZORNENIE
V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu
Batériu nahraďte výhradne rovnakým alebo ekvivalentným typom
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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 produktoch alebo v sprievodných dokumentoch 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 môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného 
nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné 
prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné 
prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. 
Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. 
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu 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 dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si 
potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho 
predajcu.

Fast ČR, a. s., vyhlasuje, že SRC 350 + SRC-WS je v zhode so základnými požiadavkami 
a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.  Zariadenie je možné voľne 
prevádzkovať v EÚ. Vyhlásenie o zhode je súčasťou návodu alebo ho je možné nájsť na 
webových stránkach www.sencor.eu

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

© Copyright 2012, FAST CR, a. s. Revision 01/2012



SK - 10


