
SK - 1

Ďakujeme vám, že ste si kúpili tento značkový výrobok.  
Prečítajte si, prosím, pozorne tento návod, aby ste sa naučili 
prístroj správne používať.

DÔLEŽITÉ

 Prečítajte si tieto pokyny.
 Venujte pozornosť všetkým varovaniam.
 Dodržujte všetky pokyny.
 Dbajte na to, aby neboli zablokované žiadne vetracie otvory. 

Rádiobudík umiestnite podľa pokynov výrobcu.
 Neumiestňujte rádiobudík do blízkosti zdrojov tepla 

(radiátory, konvektory, sporáky a pod.) alebo iných prístrojov 
(vrátane zosilňovačov) produkujúcich teplo.

 Napájací kábel je potrebné viesť tak, aby po ňom nebolo 
možné šliapať a aby nebol priškripnutý, a to najmä pri 
sieťovej zásuvke a v mieste výstupu z rádiobudíka.

 Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.
 Počas búrky alebo ak nebudete  rádiobudík dlhšie používať, 

odpojte ho od sieťovej zásuvky.
 Všetky opravy zverte kvalifi kovaným servisným technikom.  

V prípade, že dôjde k akémukoľvek poškodeniu 
rádiobudíka, ako napr. poškodenie napájacieho kábla alebo 
zástrčky, poliatie rádiobudíka tekutinou, vniknutie cudzích 
predmetov do rádiobudíka, vystavenie rádiobudíka dažďu 
alebo vlhkosti, nesprávna funkcia rádiobudíka alebo pád na 
zem, vyžaduje sa oprava rádiobudíka.

 Tento rádiobudík nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani 
striekajúcej vode.

 Neklaďte na rádiobudík žiadne nebezpečné predmety 
(napr. vázy naplnené vodou, zapálené sviečky atď.). 

 V prípade, že sa na odpojenie rádiobudíka od zdroja 
energie používa sieťový adaptér, musí zostať ľahko 
dostupný.
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 Pri likvidácii batérií dbajte na zásady ochrany životného 
prostredia.  Nevyhadzujte použité batérie do domového 
odpadu.  Obráťte sa na vášho predajcu. Pomôžete tak 
chrániť životné prostredie.
Pri likvidácii batérií dbajte na zásady ochrany životného 
prostredia.
Elektrické zariadenia je zakázané vyhadzovať do bežného 
domového odpadu.  Ak máte vo vašom okolí k dispozícii 
príslušné zberné miesto, odovzdajte výrobok na recykláciu.  
Informácie o možnostiach ekologickej likvidácie vám 
poskytnú vaše miestne úrady.
Akumulátor alebo batérie sa nesmú vystavovať vysokej 
teplote, ako napr. napríklad priamemu slnku, ohňu 
a podobne.
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UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

1. POHOTOVOSTNÝ REŽIM  / 
AUTO (Pásmo) 

2. MEMORY (PAMÄŤ) / TIME 
SET (NASTAVENIE ČASU)

3. LADENIE DOLE / MINUTE 
(MINÚTY)

4. LADENIE HORE / HOUR 
(Hodiny)

5. VOLUME – (Hlasitosť) / AL2
6. VOLUME + (Hlasitosť) / AL1
7. INDIKÁTOR AL1
8. FM INDIKÁTOR 
9. INDIKÁTOR SLEEP 

(AUTOMATICKÉ VYPNUTIE)

10.  ZOBRAZENIE NA DISPLEJI
11.  INDIKÁTOR NAP 

(Zdriemnutie)
12.  INDIKÁTOR AL2
13.  SNOOZE / DIMMER / SLEEP /
 NAP (Odloženie budenia / Jas 

displeja / Automatické vypnutie 
/ Zdriemnutie)

14.   DRÔTOVá ANTéNA PRE 
PÁSMO FM

16.  USB KONEKTOR NA 
NABÍJANIE

15.   VSTUP NAPáJANIA
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PRIPOJENIE NAPÁJANIA

UPOZORNENIE
 Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Zaistite, aby 

napájacie napätie zodpovedalo napätiu uvedenému na 
zadnej alebo spodnej strane rádiobudíka.

 Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri 
odpájaní sieťového adaptéra od sieťovej zásuvky vždy 
uchopte zástrčku.  Nikdy neťahajte za samotný kábel.

SPODNÁ STRANA PRÍSTROJA: Priestor na dve batérie 1,5 
V (LR6, UM-3, AA) (nedodávajú sa), ktoré slúžia na dočasné 
uchovanie nastavenia času pri výpadku napájania zo siete 
230 V AC).

ZADNÁ STRANA PRÍSTROJA: USB konektor 5 V/ max. 1 A, 
ktorý slúži na nabíjanie napríklad mobilných telefónov.
Pozor na elektronické zariadenia, ktoré majú vyšší nabíjací prúd, 
ako sú tablety. Hrozí poškodenie prístroja.

NASTAVENIE ČASU

1. Podržte stlačené tlačidlo TIME SET (Nastavenie času) asi 
dve sekundy.
Bude blikať indikácia [0:00].

2. Stlačením tlačidiel HOUR (Hodiny) a MINUTE (Minúty) 
nastavte hodiny, resp. minúty.

3. Potvrďte stlačením tlačidla TIME SET (Nastavenie času).
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POČÚVANIE FM RÁDIA

Na dosiahnutie lepšieho príjmu celkom rozviňte a vhodne 
umiestnite drôtovú anténu pre pásmo FM.
1. Stlačením tlačidla  / AUTO (Pásmo) zapnite FM rádio.
 Zobrazí sa indikácia FM frekvencie a rozsvieti sa FM 

indikátor.
2. Podržte stlačené tlačidlo TUNING ︿ ﹀ (Ladenie) asi dve 

sekundy.
 FM tuner automaticky naladí stanicu so silným príjmom.

Ručné vyhľadanie stanice: 
Opakovaným stlačením tlačidla TUNING ︿ ﹀ (Ladenie) nalaďte 
požadovanú stanicu. 

ULOŽENIE FM STANÍC

Na predvoľby môžete automaticky alebo ručne uložiť až 20 FM 
staníc.

AUTOMATICKÉ ULOŽENIE FM STANÍC (AUTOMATICKÉ 
VYHĽADÁVANIE)
1. Stlačením tlačidla  / AUTO (Pásmo) zapnite FM rádio.
2. Podržte stlačené tlačidlo  / AUTO (Pásmo) asi 2 sekundy.
 Naladené stanice sa budú automaticky ukladať 

na predvoľby.

RUČNÉ ULOŽENIE FM STANÍC
1. Nalaďte FM stanicu.
2. Stlačením tlačidla MEMORY (Pamäť) aktivujte režim 

ukladania.
3. Stlačením tlačidla TUNING ︿ ﹀ (Ladenie) vyberte číslo 

predvoľby.
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 Indikácia [P 01 ~ P 20] predstavuje čísla predvolieb.
 Ak je predvoľba už obsadená, bude zobrazená uložená 

frekvencia. 
 Na nahradenie predchádzajúcej FM stanice uložte novú 

stanicu.

POČÚVANIE FM STANICE NA PREDVOĽBE

V režime FM vyberte stlačením tlačidla MEMORY (Pamäť) číslo 
predvoľby.

Poznámka: Ak sa 10 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, obnoví 
sa na displeji zobrazenie hodín.

NASTAVENIE BUDÍKA

Uistite sa, že sú správne nastavené hodiny.
Môžete nastaviť dva samostatné budíky.  Pre zvuk budíka 
môžete vybrať FM rádio alebo bzučiakový budík.
1. Stlačením tlačidla  / AUTO (Pásmo) aktivujte režim hodín.
2. Podržte stlačené tlačidlo AL1/AL2 asi dve sekundy.
 Bude blikať indikácia [0:00].
3. Stlačením tlačidiel HOUR (Hodiny) / MINUTE (Minúty) 

nastavte čas budíka.
4. Potvrďte stlačením tlačidla AL1/AL2.
5. Opätovným stlačením tlačidla AL1/AL2 vyberte zdroj zvuku: 

FM alebo bzučiakový budík
 V prípade výberu FM rádia bude blikať frekvencia 

aktuálnej stanice a rozsvieti sa indikátor AL1/AL2.
 V prípade výberu bzučiakového budíka bude blikať 

indikácia [bb] a rozsvieti sa indikátor AL1/AL2.
 Pri vypnutí budíka bude blikať indikácia [OFF] 

(Vypnuté).
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ODLOŽENIE BUDENIA

Po zaznení budíka môžete stlačením tlačidla SNOOZE 
(Odloženie budenia) aktivovať odloženie budíka o 8 minút.  
 Indikátor AL1/AL2 bude blikať.

NASTAVENIE AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA

Rádiobudík je možné po uplynutí nastaveného časového 
intervalu automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.
Opakovaným stlačením tlačidla [SLEEP] (Automatické vypnutie) 
vyberte požadovaný časový interval (v minútach). 
 Pri aktivácii funkcie automatického vypnutia bude svietiť 

indikátor SLEEP (Automatické vypnutie).
Na zrušenie funkcie automatického vypnutia opakovane stlačte 
tlačidlo SLEEP (Automatické vypnutie), kým indikátor nezhasne.

NASTAVENIE FUNKCIE ZDRIEMNUTIA

1. Stlačením tlačidla  / AUTO (Pásmo) aktivujte režim hodín.
2. Opakovaným stlačením tlačidla NAP (Zdriemnutie) vyberte 

požadovaný časový interval (v minútach). 
 Pri aktivácii funkcie zdriemnutia bude svietiť indikátor 

NAP (Zdriemnutie).
Na zrušenie funkcie zdriemnutia opakovane stlačte tlačidlo NAP 
(Zdriemnutie), kým indikátor nezhasne.
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Pre funkciu automatického vypnutia/zdriemnutia môžete vybrať 
nasledujúce časové intervaly: 

OFF (Vypnuté)

NASTAVENIE HLASITOSTI

Počas počúvania môžete nastaviť hlasitosť stlačením tlačidiel 
+ VOLUME – (Hlasitosť).

NASTAVENIE JASU DISPLEJA

Opakovaným stlačením tlačidla DIMMER (Jas displeja) na 
2 sekundy vyberte vysoký alebo nízky jas.

ZÁLOŽNÁ BATÉRIA

(Iba na dočasné uchovanie nastavenia času)
Vložte 2× LR06, AA alebo EU-3 batérie (nedodávajú sa) 
a dbajte pritom na dodržanie polarity vyobrazenej v priestore 
na batérie. Ak dôjde k výpadku napájania, nebude sa prístroj 
napájať zo siete, ale vďaka záložnej batérii budú hodiny aj 
naďalej fungovať.  Hodiny nebudú na displeji zobrazené, ale čas 
hodín bude uchovaný v pamäti. To tiež umožňuje premiestniť 
prístroj na iné miesto bez toho, aby ste museli znovu nastavovať 
hodiny.  Systém záložnej batérie je zamýšľaný iba ako 
krátkodobá dočasná náhrada sieťového napájania. Pri dlhších 
výpadkoch napájania sa môže batéria vybiť alebo môže dôjsť 
k zhoršeniu presnosti. Ak dôjde k vybitiu batérie, vyberte túto 
batériu z prístroja, aby nedošlo k úniku elektrolytu.  Ak nechcete 
využívať výhody systému záložnej batérie, môžete prístroj 
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normálne používať i bez batérie. Ak však prístroj odpojíte od 
siete, začnú hodiny na displeji po opätovnom pripojení prístroja 
k sieti blikať a budete ich musieť znovu nastaviť (pozrite popis 
v časti Nastavenie času).
Pri likvidácii batérií dbajte na zásady ochrany životného 
prostredia. Nevyhadzujte použité batérie do domového odpadu.  
Obráťte sa na vášho predajcu. Pomôžete tak chrániť životné 
prostredie.
Pri likvidácii batérií dbajte na zásady ochrany životného 
prostredia.
Elektrické zariadenia je zakázané vyhadzovať do bežného 
domového odpadu.  Ak máte vo vašom okolí k dispozícii 
príslušné zberné miesto, odovzdajte výrobok na recykláciu.  
Informácie o možnostiach ekologickej likvidácie vám poskytnú 
vaše miestne úrady.
Akumulátor alebo batérie sa nesmú vystavovať vysokej teplote, 
ako napr. napríklad priamemu slnku, ohňu a podobne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zdroj napájania:   sieťový adaptér 5 V DC/ 1 A 
(súčasť balenia)

  -  záložné batérie 2× 1,5 V typ AA 
(nie je súčasť balenia)

Rozsah ladenia:  FM 87,5 – 108,0 MHz
Spotreba energie:  5W
Rozmery:   73 × 140 × 89 mm
Hmotnosť:   230 g

Uvedené informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia.
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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.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, 
ktoré sa naň vzťahujú.

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


