Návod k použití
Rádiobudík s projekcí času
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1. Připojte zástrčku k běžné síťové
zásuvce.
2. Instalujte záložní baterie do přístroje.
Používejte pouze předepsaný typ a
velikost baterií. Dbejte na polaritu
naznačenou v prostoru pro baterie.
Nesprávným vložením baterií můžete
poškodit přístroj. Baterie se
nepokoušejte nabíjet, mohou
explodovat. Baterie je nutné vyměnit
když: se sníží hlasitost nebo je zvuk
během provozu zkreslený.
POZOR: v případě nesprávného
vložení baterií hrozí riziko exploze.
Vyměňte jen za stejný nebo
ekvivalentní typ.
ZÁLOŽNÍ SYSTÉM: všechna nastavení
jsou uložena, avšak, čas hodin je někdy
nutné upravit. V případě výpadku
elektrické energie, pokud nemáte
instalované baterie, bude displej blikat
pro indikaci výpadku napájení a nutnosti
opakování nastavení.

 

    

NAPÁJENÍ
AC: 230V ~ 50 Hz (CE)
DC: 2 x 1.5 V, typ baterie AAA/R03/UM4
(není součástí dodávky) pro zálohu.
Pro optimální provoz doporučujeme
použití alkalických baterií. Tyto baterie
musíte vyměnit jednou za šest měsíců.

NASTAVENÍ ČASU
1. V pohotovostním režimu stiskněte a
podržte tlačítko , displej bliká,
nastavte čas pomocí HR. hodiny a/
nebo MIN. minuty.
2. Stisknutím  potvrďte.
POZNÁMKA:
Pokud během nastavení nestisknete
žádné tlačítko po dobu 5 sekund,
automaticky se uloží aktuální zobrazení.
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ
V pohotovostním režimu stiskněte
jednou tlačítko  k zapnutí zařízení.
Stisknutým a podržením tlačítka  na 2
sekundy zařízení vypnete.

  

UMÍSTĚNÍ A POPIS OVLÁDACÍCH
PRVKŮ
1. LED displej
2. Projektor času
3. FM drátová anténa
4. Reproduktor
5. AC přívodní kabel
6. LINE IN konektor
7. ROTATE: otáčení projekce času
8.  automatické vyhledávání
rozhlasových stanic
9.  nastavení času
 uložení
10. HR. nastavení hodin
 nastavení dolů
11. MIN. nastavení minut
 nastavení nahoru
12. PROJECTION: zapnutí/vypnutí
projektoru
13.  zapnutí/vypnutí zařízení
 AUX: volba FM, MW nebo AUX
režimu
14.  Nap (zdřímnutí)
k usínání s rádiem
15.  snížení hlasitosti
 budík 2
16.  zvýšení hlasitosti
 budík 1
17. DIMMER: nastavení jasu displeje
SNOOZE: opakování buzení
18. Prostor pro baterie

POSLOUCHÁNÍ RÁDIA
Volba pásma
Pokud je zařízení zapnuté, opakovaným
stisknutím tlačítka  zvolte FM nebo
MW pásmo. Rozsvítí se příslušná
kontrolka.
Manuální hledání
1. Zvolte stanici pomocí  nebo .
2. Nastavte hlasitost pomocí  nebo
.
3. K vypnutí rádia stiskněte a podržte 
na 2 sekundy.
Automatické hledání
Stiskněte a podržte  nebo  na
několik sekund. Vyhledají se stanice s
nejsilnějším signálem. Stanici se slabým
signálem lze naladit manuálně nebo
opakovaným stisknutím  nebo .
POZNÁMKA: během vyhledávání se
zvuk automaticky ztlumí.
Zlepšení rozhlasového příjmu:
FM: roztáhněte FM anténu
MW: otáčejte zařízením horizontálně pro
optimální příjem signálu.
Uložení stanic
Toto zařízení může uložit až 10 FM a 10
MW stanic.
Manuální uložení:
1. Zvolte rozhlasovou stanici manuálním
nebo automatickým hledáním.
2. Stiskněte . Na displeji bliká „P 01”.
3. Tlačítky  nebo  zvolte kanál.
4. Stisknutím  ji uložte.
5. Opakujte kroky 1-4 k uložení dalších
stanic.
Automatické uložení: Stiskněte a
podržte  na několik sekund a zařízení
automaticky uloží prvních 10 FM stanic

nebo 10 MW stanic. Pokud uložíte již na
uloženou předvolbu, dříve uložená
stanice bude nahrazena novou stanicí.
Poslouchání rozhlasových stanic
Stiskněte  a opakujte proces, dokud
nenajdete požadovanou stanici. Tlačítky
 nebo  nastavte hlasitost.
NASTAVENÍ BUDÍKU A REŽIMU
BUDÍKU
1. V pohotovostním režimu stiskněte a
podržte  na několik sekund, displej
bliká.
2. Tlačítky  nebo  zvolte zdroj
buzení FM (FM frekvence a indikátor
blikají), MW (MW frekvence a
indikátor blikají) nebo Bzučák bU.
3. Stiskněte , pak stiskněte HR. a/
nebo MIN. k nastavení času buzení.
4. Stisknutím  potvrďte, rozsvítí se
indikátor budíku.
Poznámka: stejný postup platí pro
budík 2 tlačítkem .
Poznámka:
- Uloží se hlasitost při posledním
poslechu, hlasitost budíku bude stejná.
Pokud se budíte s rádiem,
nezapomeňte zkontrolovat hlasitost.
- Stisknutím  zapněte zařízení.
Nastavte hlasitost tlačítky  nebo
. Pak stiskněte a držte dvě
sekundy  k vypnutí zařízení.
- Pokud používáte režim buzení s
nízkou hlasitostí, pak použijte pro
buzení bzučák.
VYPNUTÍ BUDÍKU
1 - Opakování budíku
Stiskněte SNOOZE. Budík se zastaví a
bude se opakovat opět po 9 minutách.
2 - Vypnutí budíku
Stiskněte  nebo . Budík 1 bude opět
znít další den v stejnou dobu.
3 - Zrušení budíku
V pohotovostním režimu stisknutím 
zrušte budík 1 trvale. Indikátor budíku
zhasne.
Poznámka: stejný postup platí pro budík
2 tlačítkem .
FUNKCE SLEEP
Pro zaspávání s rádiem stiskněte
opakovaně  pro volbu FM nebo MW
režimu, pak stisknutím
zvolte
120-90-60-30-15-10 nebo 5 minut
poslechu. Indikátor
svítí. Zařízení se
automaticky vypne po nastavené době.
K zrušení funkce sleep stiskněte
opakovaně
nebo , dokud se
nezobrazí „OFF“.
FUNKCE NAP (ZDŘÍMNUTÍ)
Tato funkce vás vzbudí po krátké době.
Lze zvolit pouze bzučák.
1. V pohotovostním režimu stisknutím 
zvolte 120-90-60-30-15-10 nebo 5
minut pro zdřímnutí. Indikátor  svítí.
2. K zastavení budíku stiskněte nebo .
3. K zrušení funkce stiskněte opakovaně
, dokud se nezobrazí „OFF“.
PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZDROJE
1. Připojte externí zdroj (např. mp3
přehrávač) ke konektoru LINE IN na
pravé straně zařízení (kabel není
součástí dodávky).
2. Opakovaným stisknutím  AUX
zvolte režim AUX. Na displeji se
zobrazí „AU“.
3. Spusťte přehrávání z externího
zařízení.
4. Nastavte hlasitost na požadovanou
úroveň.
5. K zastavení přehrávání odpojte
externí zařízení od konektoru LINE
IN.
ZTMAVENÍ
Stisknutím DIMMER zvolte jas displeje:
high (vysoký) nebo low (nízký).

PROJEKCE ČASU
1. Projekci zapnete nebo vypnete
tlačítkem PROJECTION.
2. Otáčejte projekci času o 180º
tlačítkem ROTATE.
3. Nakloňte projektor do požadovaného
směru.
TECHNICKÉ PARAMETRY
NAPÁJENÍ:
AC 230 V~50 Hz, 4 W spotřeba
DC 2 x 1.5 V, baterie AAA/R03UM4
(není součástí dodávky) pro zálohu.
RÁDIO:
FM: 87.5-108 MHz
				
MW 522-1620 kHz
DALŠÍ INFORMACE
POZOR: K snížení
rizika zasažení
elektrickým proudem
neotvírejte zařízení, uvnitř se
nenacházejí vámi opravitelné části.
Opravy přenechte kvalifikovanému
servisnímu technikovi.
Blesk v trojúhelníku upozorňuje
uživatele na „nebezpečné napětí“
uvnitř zařízení.
Vykřičník uvnitř trojúhelníku
upozorňuje uživatele na důležitost
pokynů týkajících se výrobku.
DŮLEŽITÉ:
- Výrobní štítek se nachází na spodní
straně zařízení.
- Nechte minimální volný prostor 5 cm
kolem přístroje pro větrání.
- Nezakrývejte větrací otvory žádnými
předměty, jako jsou noviny, ubrusy,
apod.
- Nedávejte zdroje otevřeného ohně,
jako je svíčka, apod. na přístroj.
- Nevystavujte tento přístroj kapání a
stříkání vody.
- Na přístroje nedávejte nádoby s
tekutinami, jako jsou sklenice a vázy.
- Nevhazujte baterie do ohně! Při
likvidaci baterií dbejte na životní
prostředí.
- Baterie nevystavujte nadměrnému
teplu, jako je sluneční záření, oheň
apod.
- Přívodní kabel přístroje slouží jako
odpojovací zařízení a proto musí
zůstat snadno přístupný. Pro úplné
odpojení od elektrické sítě odpojte
zástrčku od síťové zásuvky. Zásuvka
musí zůstat snadno přístupná během
použití.
- V případě elektrostatického výboje
může dojít k závadě přístroje a
uživatel jej musí resetovat.
V případě likvidace starého
zařízení dbejte na to, že
nepatří do běžného
komunálního odpadu.
Odevzdejte jej na příslušném
sběrném místě pro recyklaci.
Informujte se na místní správě.
(Směrnice o likvidaci
elektrických a elektronických
zařízení)
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