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FUNKCIE A OVLÁDACIE PRVKY
1. ON – OFF (Zapnutie/Vypnutie) / ALARM OFF (Vypnutie budíka)
2. TLAČIDLO << / TUNE - (Ladenie -) / YEAR/MONTH-DAY (Rok/

Mesiac – Deň) / TEMPERATURE (Teplota) / C-F / BETWEEN DISPLAY 
CONTENTS ON-OFF (Zapnutie/Vypnutie obsahu displeja) / SKIP BACK 
(Preskočenie dozadu)

3. >> / TUNE + (Ladenie +) / SKIP FORWARD (Preskočenie dopredu) / 
NAP (Zdriemnutie) / DST (Letný čas)

4. SNOOZE (Opakované budenie) / SLEEP (Automatické vypnutie) / 
DIMMER (Jas displeja) / POWER SAVING (Úspora energie)

5. TIME SET (Nastavenie času) / MEMORY (Pamäť) / MEMORY+ 
(Pamäť +) 

6. ALARM 1 ON – OFF SET (Budík 1 – Zapnutie/Vypnutie, Nastavenie) / 
VOLUME DOWN (Hlasitosť -)

7. ALARM 2 ON – OFF SET (Budík 2 – Zapnutie/Vypnutie, Nastavenie) / 
VOLUME UP (Hlasitosť +)

8. INDIKÁTOR ALARM 1 (Budík 1)
9. INDIKÁTOR PM (Odpoludnie)
10. INDIKÁTOR TIME (Čas)
11. INDIKÁTOR ALARM 2 (Budík 2)
12. REPRODUKTOR
13. FM ANTÉNA
14. TEPLOTNÝ SNÍMAČ
15. PRIESTOR NA BATÉRIU (DOLNÁ ČASŤ PRÍSTROJA)
16. SIEŤOVÝ NAPÁJACÍ KÁBEL
17. TYPOVÝ ŠTÍTOK (DOLNÁ ČASŤ PRÍSTROJA)
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REŽIMY LED DISPLEJA
 

Indikátor času Indikátor budíka 1

Indikátor budíka 2

Indikátor PM

Indikátor mesiaca Indikátor dňa Indikátor teploty

ZAČÍNAME
• Vyberte na umiestnenie prístroja vhodné miesto – suchý a rovný 

nekĺzavý povrch, kde budete môcť prístroj ľahko ovládať.
• Vloženie batérie (záložnej)

INŠTALÁCIA/VÝMENA ZÁLOŽNEJ BATÉRIE
Tento prístroj je vybavený systémom záložnej batérie, ktorý vyžaduje na 
zachovanie nastavenia času/kalendára a predvolieb rádia pri výpadku 
sieťového napájania jednu lítiovú batériu DC 3 V CR2032 (nie je súčasťou 
príslušenstva). 
1. Odskrutkujte a odoberte KRYT PRIESTORU NA BATÉRIU.
2. Vložte do priestoru na batériu jednu novú lítiovú batériu CR2032 tak, 

aby bola dodržaná polarita na KRYTE PRIESTORU NA BATÉRIU. 
Používajte iba batériu určenej veľkosti a typu. 

3. Vráťte KRYT PRIESTORU NA BATÉRIU na svoje miesto a dotiahnite 
skrutku.
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Poznámka: 
Prístroj bude fungovať aj bez vloženej batérie, no v prípade výpadku 
napájania sa stratí nastavenie času, budíka a predvolieb rádia, a budete ich 
musieť znovu nastaviť.

DÔLEŽITÉ:
Zaistite, aby bola batéria nainštalovaná správne. Nesprávna polarita 
môže spôsobiť poškodenie prístroja a znamená ukončenie platnosti 
záruky. Z dôvodu najlepšieho výkonu a maximálneho prevádzkového času 
odporúčame používať kvalitné alkalické batérie.

PRIPOJENIE SIEŤOVÉHO NAPÁJANIA
Pripojte sieťový napájací kábel do sieťovej zásuvky so striedavým napätím 
vo vašej domácnosti.

NASTAVENIE KALENDÁRA A ČASU
1. V pohotovostnom režime stlačte a približne 2 sekundy podržte tlačidlo 

Time set (5) na otvorenie režimu nastavenia kalendára/času.
2. Na LED DISPLEJI bude max. 30 sekúnd blikať indikátor roka, 

vyzývajúci na nastavenie.
3. Zatiaľ čo displej bliká, nastavte opakovaným kliknutím na tlačidlá (2), 

(3) na prístroji požadovaný rok. Ak tlačidlo (2), (3) na prístroji stlačíte 
a podržíte, bude vyhľadávanie dozadu a dopredu rýchlejšie. Kliknite na 
tlačidlo (5) na prístroji na potvrdenie.

4. Opakovaním krokov #2 až #3 nastavte rovnakým spôsobom mesiac, 
deň, formát času, aktuálny počet hodín a nakoniec aktuálny počet 
minút.

Poznámky:
Sekvencia zobrazenia v režime nastavenia kalendára/času bude 
nasledujúca:

Year (Rok) → Month (Mesiac) → Date (Deň) → 12/24 Hour (Formát času) 
→ Real Time Hour (Aktuálny čas – hodiny) → Real Time Min (Aktuálny čas 
– minúty) → Normal Time (Normálny čas)
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Na kontrolu roka počas zobrazenia aktuálneho času kliknite raz na tlačidlo 
(2) na prístroji. LED DISPLEJ sa zmení na 5 sekúnd na zobrazenie roka 
a potom sa automaticky obnoví zobrazenie aktuálneho času.
Na kontrolu dátumu počas zobrazenia aktuálneho času kliknite dvakrát na 
tlačidlo (2) na prístroji. LED DISPLEJ sa zmení na 5 sekúnd na zobrazenie 
dátumu a potom sa automaticky obnoví zobrazenie aktuálneho času.

Zaistite, aby boli hodiny nastavené tak, aby sa indikátor PM (odpoludnia) 
v odpoludňajších/nočných hodinách zobrazoval správne.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE PRÍSTROJA
Na zapnutie alebo vypnutie prístroja stlačte tlačidlo On/Off (1) na prístroji.

NASTAVENIE HLASITOSTI
Stlačte tlačidlo (6) a (7) na prístroji na nastavenie požadovanej úrovne 
hlasitosti. Hodnota úrovne hlasitosti sa zobrazí na LED DISPLEJI.

OVLÁDANIE JASU DISPLEJA
V režime vypnutého rádia môžete stlačením tlačidla DIMMER (4) nastaviť 
jas LED displeja na vysokú alebo nízku úroveň. 
1. Východiskové nastavenie je zobrazenie hodín s nízkym jasom.
2. Pri zobrazení hodín s vyšším jasom sa bude odoberať viac energie.

PREPÍNANIE ZOBRAZENIA TEPLOTY
MEDZI °C (STUPNE CELZIA) 

A °F (STUPNE FAHRENHEITA)
1. Prepnite prístroj do pohotovostného režimu pomocou tlačidla (1) na 

prístroji.
2. Stlačte tlačidlo (2) na prístroji na zobrazenie teploty.
3. Počas zobrazenia teploty stlačte na približne 3 sekundy tlačidlo (2) na 

prístroji na prepnutie medzi °C a °F.
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LADENIE RÁDIA
1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo On/Off (1) na prístroji na 

zapnutie prístroja.
2. Na LED DISPLEJI sa zobrazí na približne 5 sekúnd frekvencia rádia 

a potom sa obnoví normálne zobrazenie času.

AUTOMATICKÉ VYHĽADÁVANIE STANÍC RÁDIA
Na automatické vyhľadanie staníc so silným signálom stlačte a podržte 
tlačidlo (2) a (3) na prístroji, kým sa nezačnú meniť údaje na displeji. 
Uvoľnite tlačidlo. Tuner sa zastaví na prvej stanici so silným signálom, ktorú 
nájde.

RUČNÉ VYHĽADÁVANIE STANÍC RÁDIA 
1. Kliknite opakovane na tlačidlo (2) a (3) na prístroji na výber 

požadovanej stanice rádia. 
2. Kliknite na tlačidlo (6) a (7) na prístroji na nastavenie požadovanej 

úrovne hlasitosti. Hodnota úrovne hlasitosti sa zobrazí na LED 
DISPLEJI.

Poznámky:
• Na vyhľadanie slabších staníc, ktoré by sa mohli počas automatického 

vyhľadávania preskočiť, použite ručné ladenie.
• Ak sa automatické ladenie nezastaví na presnej frekvencii stanice, 

napríklad sa zastaví na frekvencii 88,9 MHz namiesto 88,8 MHz, 
použite ručný spôsob ladenia na „jemné naladenie“ presnej frekvencie 
požadovanej stanice.

TIPY NA ZLEPŠENIE PRÍJMU
Na zaistenie čo najlepšieho príjmu tunera v pásme FM rozviňte 
a maximálne roztiahnite EXTERNÚ DRÔTOVÚ ANTÉNU PRE PÁSMO FM.

NASTAVENIE/VOĽBA PREDVOLIEB STANÍC RÁDIA
1. Stlačte tlačidlo (2) a (3) na prístroji na výber požadovanej stanice rádia.
2. Stlačte a podržte tlačidlo (5) na prístroji – na LED displeji začne blikať 

ďalšie dostupné číslo pamäťovej predvoľby. (Poznámka: Pri prvom 
programovaní predvolieb bude na displeji blikať „P01“.)

3. Stlačte tlačidlo (2) a (3) na prístroji na zmenu na požadované číslo 
predvoľby P01 až P10.
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4. Opakujte kroky 1 až 3 pre predvoľbu ďalších max. 10 staníc v pásme 
FM.

5. Pre voľbu niektorej zo staníc na predvoľbách vyberte opakovaným 
stlačením tlačidla (5) na prístroji požadované číslo predvoľby/stanice 
rádia.

NASTAVENIE BUDÍKOV (AL1 A AL2)
Ako zdroj budíka môžete vybrať zvukový signál (pípanie) alebo FM rádio. 
Postup nastavenia budíka je nasledujúci:

NASTAVENIE ČASU BUDÍKA 1 (PÍPANIE)
Normal Time (Normálny čas) → AL 1 Hour (Budík 1 – hodiny) → AL 1 Min 
(Budík 1 – minúty) → AL 1 weekday Alarm (Budík 1 – budík pre pracovné 
dni) → AL 1 beeper (Budík 1 – pípanie) → Normal Time (Normálny čas).

NASTAVENIE ČASU BUDÍKA 1 (RÁDIO)
Normal Time (Normálny čas) → AL 1 Hour (Budík 1 – hodiny) → AL 1 
Minúte (Budík 1 – minúty) → AL 1 weekday (Budík 1 – pracovné dni) 
→ AL 1 beeper (Budík 1 – pípanie) → AL 1 radio (Budík 1 – rádio) → AL 1 
fi nal radio volume (Budík 1 – konečná hlasitosť rádia) → Normal Time 
(Normálny čas).

NASTAVENIE ČASU BUDÍKA 2 (PÍPANIE)
Normal Time (Normálny čas) → AL 2 Hour (Budík 2 – hodiny) → AL 2 Min 
(Budík 2 – minúty) → AL 2 weekday Alarm (Budík 2 – budík pre pracovné 
dni) → AL 2 beeper (Budík 2 – pípanie) → Normal Time (Normálny čas).

NASTAVENIE ČASU BUDÍKA 2 (RÁDIO)
Normal Time (Normálny čas) → AL 2 Hour (Budík 2 – hodiny) → AL 2 Minúte 
(Budík 2 – minúty) → AL 2 weekday (Budík 2 – pracovné dni) → AL 2 beeper 
(Budík 2 – pípanie) → AL 2 radio (Budík 2 – rádio) → AL 2 fi nal radio volume 
(Budík 2 – konečná hlasitosť rádia) → Normal Time (Normálny čas).

1. V pohotovostnom režime kliknite na tlačidlo AL1 (alebo AL2) na 
zobrazenie prednastaveného času budíka.

2. Znovu stlačte a podržte tlačidlo AL1 (alebo AL2) na približne 
2 sekundy, kým nezačne na LED DISPLEJI blikať indikátor Hour 
(Hodiny). Stlačte tlačidlo (2) alebo (3) na nastavenie požadovaného 
počtu hodín budíka.
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3. Kliknite znovu na tlačidlo AL1 (alebo AL2) na posunutie na indikátor 
Minute (Minúty). Stlačte tlačidlo (2) alebo (3) na nastavenie 
požadovaného počtu minút budíka.

4. Kliknite znovu na tlačidlo AL1 (alebo AL2) na posunutie na indikátor 
Weekday (Pracovné dni). Stlačte tlačidlo (2) alebo (3) na výber 
niektorého z nasledujúcich režimov:

1-5: Pondelok až piatok 
1-7: Celý týždeň 
6-7: Sobota a nedeľa 
1-1:  Jeden deň v týždni (ďalej musíte vybrať 1 pre pondelok, 2 pre utorok 

atď.)

5. Kliknite znovu na tlačidlo AL1 (alebo AL2) na posunutie na výber zdroja 
z možností Beeper (Pípanie) alebo Radio (Rádio).

Poznámky:
• Ak chcete ako zdroj budíka vybrať rádio, musíte najprv v režime rádia 

nastaviť požadovanú stanicu rádia.
• Po výbere zdroja budíka Radio (Rádio) pri nastavovaní budíka musíte 

vybrať FM rádio a predvolenú úroveň hlasitosti pre budík (maximálna 
úroveň je 15). Keď sa v prednastavenom čase budíka rádio zapne, 
začne hrať s nízkou hlasitosťou a postupne sa nastaví prednastavená 
úroveň hlasitosti. 
Poznámka: úroveň hlasitosti nie je možné počas budenia rádiom 
meniť. Ak chcete zmeniť úroveň hlasitosti, musíte najprv rádio vypnúť 
a potom opäť zapnúť stlačením tlačidla POWER ON/STANDBY. Budík 
sa zároveň okamžite zastaví.

6. Stlačte tlačidlo AL1 (alebo AL2) na dokončenie nastavenia a ukončenie 
normálneho režimu zobrazenia času.

7. Pre zákaz automatického spustenia budíka ALARM 1 (alebo 2) 
v nasledujúcich dňoch stlačte a približne 2 sekundy podržte tlačidlo AL1 
(alebo AL2) – príslušný INDIKÁTOR AL1 (alebo AL2) zhasne. 

8. Na obnovenie automatického spustenia budíka ALARM 1 (alebo 
2) v nasledujúcich dňoch stlačte a podržte tlačidlo AL1 (alebo AL2) 
na približne 2 sekundy – príslušný INDIKÁTOR AL1 (alebo AL2) sa 
rozsvieti a budík sa spustí nasledujúci deň v prednastavenom čase.
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VYPNUTIE BUDÍKA
Keď sa dosiahne prednastavený čas budíka, začne na LED DISPLEJI blikať 
indikátor AL1 (alebo AL2) a pípanie alebo rádio sa bude ozývať 30 minút, ak 
ho neprerušíte stlačením tlačidla SNOOZE. Na okamžité zastavenie budíka 
kliknite na príslušné tlačidlo AL1 (alebo AL2) alebo na tlačidlo POWER ON/
OFF. Budík sa znovu ozve nasledujúci deň v rovnaký čas spustenia budíka, 
alebo v čas spustenia nastavený v nastaveniach budíka. 

FUNKCIA OPAKOVANÉHO BUDENIA 
Keď sa ozýva zvuk zo zdroja budíka, stlačte tlačidlo SNOOZE na 
pozastavenie budíka a aktiváciu funkcie opakovaného budenia. Budík sa 
dočasne zastaví a znovu sa spustí o 9 minút neskôr, no indikátor AL1 (alebo 
AL2) bude stále blikať.

Poznámky:
• Ručnú operáciu opakovaného budenia je možné neobmedzene 

opakovať.
• Na vypnutie funkcie opakovaného budenia pred jej ukončením kliknite 

na príslušné tlačidlo AL1 (alebo AL2) alebo tlačidlo ON – OFF / ALARM 
OFF. INDIKÁTOR AL1 (alebo AL2) prestane blikať.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE 
Časovač automatického vypnutia umožňuje po uplynutí nastaveného času 
prístroj vypnúť.
1. Počas počúvania rádia kliknite na tlačidlo SLEEP – na LED DISPLEJI 

sa zobrazí čas automatického vypnutia „90“ (minút).
2. Opakovaným kliknutím na tlačidlo SLEEP vyberte čas automatického 

vypnutia 90, 60, 30 alebo 15 minút. Po výbere počkajte približne 10 
sekúnd na potvrdenie vašej voľby; prístroj potom bude v prevádzke 
vybraný čas a potom sa sám automaticky vypne.

3. Na zrušenie časovača automatického vypnutia opakovane kliknite na 
tlačidlo SLEEP tak, aby sa na LED DISPLEJI zobrazil aktuálny čas 
nachádzajúci sa za poslednou možnosťou času opakovaného budenia 
(15 minút).

 Túto funkciu je možné zrušiť tlačidlom (1).
4. Na vypnutie prístroja pred uplynutím vybraného času automatického 

vypnutia stlačte kedykoľvek tlačidlo On/Off.                                      
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Poznámka:
Tento prístroj nemá žiadny indikátor automatického vypnutia. Ak chcete 
skontrolovať čas zostávajúci do vypnutia, kliknite raz na tlačidlo SLEEP.

BUDÍK NA ZDRIEMNUTIE
Budík na zdriemnutie je možné používať na krátke „zdriemnutie“. 
Táto funkcia funguje iba v pohotovostnom režime.
• Stlačte tlačidlo (3) na prístroji na výber času, po ktorého uplynutí začne 

prístroj pípať. Vyberte hodnotu v rozmedzí 90 až 10 minút s krokom 
10 minút alebo OFF (Vypnuté).

• Po uplynutí vybraného času sa ozve zrýchľujúce sa pípanie. 
Na vypnutie pípania stlačte tlačidlo (1) na prístroji.

REŽIM LETNÉHO ČASU (DST) 
Ak je vo vašej krajine v lete k dispozícii režim letného času (DST), môžete 
túto funkciu použiť na jednoduché nastavenie správneho času.
1. V pohotovostnom režime stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo DST (3) 

na prístroji na posúvanie zobrazeného času o jednu hodinu.
2. Na zrušenie režimu DST zopakujte vyššie uvedenú operáciu.

STRIEDAVÉ ZOBRAZENIE ČASU, TEPLOTY 
A MESIACA – DŇA

1. V režime vypnutého rádia stlačte a približne 3 sekundy podržte tlačidlo 
(2) na prístroji, kým sa na LED DISPLEJI nezobrazí „ON“ (Zapnuté).

2. Na DISPLEJI sa bude nasledujúcim spôsobom striedavo zobrazovať 
aktuálny čas (10 sekúnd), mesiac – deň (5 sekúnd) a teplota (5 sekúnd):

     
Indikátor 
času

Indikátor 
mesiaca

Indikátor 
dňa

Indikátor teploty

Zobrazí sa na 10 s Zobrazí sa na 5 s Zobrazí sa na 5 s
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Na zrušenie tejto funkcie stlačte a približne 3 sekundy podržte tlačidlo (2) 
na prístroji, kým sa na LED DISPLEJI nezobrazí „OFF“ (Vypnuté). DISPLEJ 
sa prepne späť na normálne zobrazenie času.

Poznámka:
Pri výmene batérie neodpájajte sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky. Inak 
sa vynuluje aktuálny čas aj budík. 

RESETOVANIE 
Ak systém nereaguje alebo funguje nepredvídateľne či nesúvisle, môže 
byť príčinou elektrostatický výboj (ESD) alebo prúdový ráz, ktorý aktivoval 
v internom mikroradiči automatické vypnutie. Ak k takej situácii dôjde, 
jednoducho odpojte sieťový napájací kábel a vyberte záložnú batériu, 
počkajte aspoň 3 minúty a potom prístroj znovu nastavte, ako by bol úplne 
nový. 

VAROVANIE
1. Neukladajte na prístroj zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené 

sviečky. 
2. Neinštalujte prístroj do uzatvorených knižníc alebo regálov, kde nie je 

zaistené dostatočné odvetrávanie.
3. Sieťová zástrčka sa používa na odpojenie prístroja od zdroja energie, 

a musí preto zostať ľahko prístupná. 
4. Neblokujte správne odvetrávanie prístroja zakrývaním jeho vetracích 

otvorov predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, záclonami a pod.
5. Nevystavujte prístroj pôsobeniu kvapkajúcej alebo striekajúcej vody 

a neklaďte na prístroj predmety naplnené tekutinami, ako napríklad 
vázy. 

6. Anténu pre pásmo FM nepripájajte k vonkajšej anténe. 
7. Prístroj sa nesmie vystavovať priamemu slnečnému svetlu, 

veľmi vysokým alebo veľmi nízkym teplotám, vlhkosti, vibráciám 
a umiestňovať do prašného prostredia.

8. 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. 

9. Nikdy sa nepokúšajte do vetracích alebo iných otvorov v prístroji strkať 
vodiče, špendlíky alebo iné predmety. 
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10. Batérie nesmú byť vystavené nadmerným teplotám, napríklad vplyvom 
priameho slnečného svetla, ohňa a podobne.

11. Pri likvidácii batérií dbajte na zásady ochrany životného prostredia.
12. Nevyhadzujte tento produkt na konci jeho životnosti do bežného 

domového odpadu; odovzdajte ho do zberného dvora na 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.

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Frekvenčný rozsah: FM 87,5 – 108 MHz  
Rozsah teplotného snímača: 0 °C až +50 °C (32 °F až 122 °F)
Záložná batéria: 1× 3 V – plochá lítiová batéria CR2032 
 (nie je súčasťou dodávky) 
Zdroj energie: AC (stried.) 230 V, 50 Hz  
Spotreba energie: 5W
Rozmery: 161 × 72 × 64 mm
Hmotnosť: 390 g
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POKYNY A INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII VYRADENÝCH 
OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalový materiál odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH 
A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo 
obale upozorňuje na to, že sa s produktom nesmie zaobchádzať 
ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento 
produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických 
a elektronických zariadení. V niektorých štátoch Európskej únie 
alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe 
ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu 
predajcovi. Riadnou likvidáciou tohto produktu pomáhate chrániť 
cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym 
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by 
mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie 
podrobnosti vám poskytne váš miestny úrad alebo najbližší zberný 
dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu 
môže byť predmetom udelenia pokuty zo zákona.

Pre fi rmy v Európskej únii
Ak chcete likvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, 
požiadajte vášho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné 
informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie
Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné 
informácie o správnom spôsobe likvidácie ministerstvo alebo 
vášho predajcu.

Tento produkt spĺňa všetky príslušné základné regulačné 
požiadavky EÚ.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo na tieto zmeny.

© Copyright 2015, FAST ČR, a. s. Revision 07/2015
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SK   Záručné podmienky
Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa 

poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi 

na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď 

u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je 

povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do 

konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. 

Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený 

výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie 

do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok 

prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad 

o uvedení výrobku do prevádzky).

Chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
 opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;

 poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na 

použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku 

použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;

 poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;

 poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, 

vniknutie vody);

 chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom 

a pod.;

 mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);

 poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými 

prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);

 poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou 

(servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv ( kedy a kde reklamovaný 

výrobok zakúpil);

 prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;

 prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s  výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci 

preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, 

prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK: 
FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; teľ: 02 49 1058 53-54
Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.


