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FUNKCIE A OVLÁDACIE PRVKY

1. MEMORY.SET (NASTAVENIE PAMÄTE) / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF (AUTOMATICKÉ 
ZAPNUTIE/VYPNUTIE OSVETLENIA DISPLEJA) / NAP

2. ALARM 1 ON / OFF SET (BUDÍK 1 – NASTAVENIE ZAPNUTIA/VYPNUTIA)
3. ALARM 2 ON / OFF SET (BUDÍK 2 – NASTAVENIE ZAPNUTIA/VYPNUTIA)
4. SNOOZE (OPAKOVANÉ BUDENIE) / SLEEP (SPÁNOK) / DIMMER (TLMENIE SVETLA)
5. CLK.ADJ. (TIME SET) (NASTAVENIE ČASU) / TEMP (TEPLOTA)
6. << / TUNE – (LADENIE DOZADU) / YEAR/MONTH/DAY (ROK/MESIAC/DEŇ)
7. >> / TUNE + (LADENIE DOPREDU) / DST/C-F
8. NASTAVENIE ZAOSTRENIA PRE PROJEKČNÚ JEDNOTKU
9. TLAČIDLO PROJECTION TIME 180° FLIP (PREKLOPENIE PROJEKCIE ČASU O 180°)
10. TLAČIDLO PROJECTION ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE PROJEKCIE)
11. VOLUME UP (ZOSILNENIE HLASITOSTI) / DISPLAY AUTO CHANGE ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE 

AUTOMATICKEJ ZMENY DISPLEJA)
12. ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE)
13. VOLUME DOWN (ZOSLABENIE HLASITOSTI)
14. DISPLEJ
15. PRIESTOR NA BATÉRIU (ZADNÁ ČASŤ PRÍSTROJA)
16. RESET 
17. TYPOVÝ ŠTÍTOK (ZADNÁ ČASŤ PRÍSTROJA)
18. PROJEKČNÁ JEDNOTKA
19. REPRODUKTOR
20. TEPLOTNÝ SNÍMAČ (VNÚTORNÁ TEPLOTA)
21. FM ANTÉNA
22. SIEŤOVÝ NAPÁJACÍ KÁBEL
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LED DISPLEJ
Indikátor ČASU

Indikátor PM (odpoludnie)
Indikátor POHOTOVOSTNÉHO STAVU

Indikátor ALARMU 1
Indikátor MHz
Indikátor ALARM 2

PRIPOJENIE NAPÁJANIA
Pripojte sieťový napájací kábel do sieťovej zásuvky so striedavým napätím vo vašej domácnosti. Tento prístroj 
je vybavený systémom záložnej batérie, ktorý vyžaduje 3 V 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 (16) v zadnej časti prístroja. 
- Prístroj zobrazí na 2 sekundy všetky segmenty a potom sa prepne do normálneho režimu. 

1. RUČNÉ NASTAVENIE ČASU A KALENDÁRA 
A. Nastavenie času a kalendára – V normálnom režime stlačte tlačidlo Time set (5) a aktivujte režim 

nastavenia času podržaním tohto tlačidla na min. 2 sekundy. Hneď ako sa otvorí režim nastavenia, 
môžete stlačením tlačidla Time set (5) meniť cyklus, a to nasledujúcim spôsobom:

Normal (normálny) → Year (rok) → Month (mesiac) → Day (deň) → 12/24 H → Real time Hour (presný čas, 
hodina) → Real time Min (presný čas, minúta) → Normal (normálny)

Úkon (počas nastavovania dátumu):
- Stlačením tlačidla << / Tune – (6) posuniete údaj späť. 
- Stlačením tlačidla >> / Tune + (7) posuniete údaj dopredu. 
- Automatický posun dopredu aktivujete stlačením a podržaním tlačidla << alebo >> na 2 sekundy. 

B. Nastavenie Alarmu 1 a Alarmu 2 – V normálnom režime stlačte tlačidlo Alarm (2/3) a aktivujte režim 
nastavenia budíka podržaním tohto tlačidla na min. 2 sekundy. Hneď ako sa otvorí režim nastavenia, 
môžete stlačením tlačidla Alarm (2/3) meniť cyklus, a to nasledujúcim spôsobom: 

Normal (normálny) → AL 1 Hour (hodina) → AL 1 Min (minúta) → AL 1 weekday Alarm (víkendový budík) → 
AL 1 wake beep (budenie pípaním) → AL 1 wake radio (budenie rádiom) → AL 1 wake radio volume (hlasitosť 
rádia) → Normal (normálny)

Normal (normálny) → AL 2 Hour (hodina) → AL 2 Min (minúta) → AL 2 weekday Alarm (víkendový budík) → 
AL 2 wake beep (budenie pípaním) → AL 2 wake radio (budenie rádiom) → AL 2 wake radio volume (hlasitosť 
rádia) → Normal (normálny)
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Zvoľte jeden z nasledujúcich týždenných režimov budíka
1-5: Pondelok až piatok 
1-7: Celý týždeň
6-7: Sobota a nedeľa
1-1: Jeden deň v týždni

Úkon (počas nastavovania dátumu): 
- Stlačením tlačidla << / Tune – (6) posuniete údaj späť. 
- Stlačením tlačidla >> / Tune + (7) posuniete údaj dopredu. 
- Automatický posun dopredu aktivujete stlačením a podržaním tlačidla << alebo >> na 2 sekundy. 

2. NASTAVENIE REŽIMU BUDÍKA A JEHO ZAPNUTIE/VYPNUTIE
Prepnite tlačidlo MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP
(1) do režimu Auto off (automatické vypnutie), displej budíka sa zapne automaticky. 
Stlačením tlačidla alarm 1 on/off set (2) budík zapnete alebo vypnete. 
Stlačením tlačidla alarm 2 on/off set (3) budík zapnete alebo vypnete. 

3. ČAS BUDENIA A FUNKCIA SNOOZE (OPAKOVANÉ BUDENIE)
Čas budenia – ak nestlačíte žiadne tlačidlo, bude pípajúci budík alebo rádiobudík aktívny 30 minút a 
potom sa automaticky vypne. Budík sa znovu aktivuje v rovnakom čase nasledujúceho dňa. 

Použitie funkcie Snooze (Opakované budenie):
- Počas budenia stlačte tlačidlo Snooze (4) – aktivuje sa funkcia snooze, ktorá preruší pípajúci budík alebo 

rádiobudík. 
- Interval pre funkciu snooze je 9 minút (nie je možné nastaviť sekundy).
- Opakované budenie bude aktívne, kým nestlačíte tlačidlo ON/OFF (12), inak sa pípajúci budík alebo 

rádiobudík vypne automaticky po 30 minútach. 
 Prepnite tlačidlo MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) do režimu 

automatického vypnutia – stlačením tlačidla Snooze/Sleep (4) počas automatického zapnutia budíka 
aktivujete funkciu opakovaného budenia, pípajúci budík alebo rádiobudík sa zastaví a vypne. 

4. ZMENA OBSAHU ZOBRAZENIA 
V normálnom režime môžete stlačením tlačidla << / Tune - / YEAR/MONTH/DAY (6) prepnúť na 
zobrazenie roku/mesiaca/dňa, po 5 sekundách zobrazenia sa displej prepne na pôvodné zobrazenie času. 

Indikátor ROKU

Indikátor MESIACA Indikátor DŇA
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POČÚVANIE RÁDIA
Stlačením tlačidla ON/OFF (12) zapnite rádio. 
Stlačením tlačidla Tune + alebo Tune – vyberte požadovanú stanicu v pásme FM. Ak tlačidlo Tune + alebo 
Tune – stlačíte, podržíte jednu sekundu a potom uvoľníte, prístroj automaticky vyhľadá ďalšiu vysielajúcu 
stanicu. 
Stlačením tlačidla ON/OFF (12) rádio vypnite.

Nastavenie/načítanie predvolieb rádia
Stlačením tlačidla ON/OFF (12) zapnite rádio. 
Stlačením tlačidla Tune + alebo Tune – vyberte požadovanú stanicu v pásme FM. 
Stlačte tlačidlo memory / memory +; na displeji bude blikať „P01“. 
Stlačte znovu tlačidlo memory / memory + a nastavte predvoľby. 
Opakovaním krokov 2 až 4 nastavte ďalšie predvoľby. 
Tento prístroj umožňuje nastaviť celkovo 10 predvolieb staníc v pásme FM.
Keď bliká údaj „P01 - P10“, stlačte tlačidlo Tune + alebo Tune – na voľbu čísla predvoľby. 
Pri načítaní predvolieb rozhlasových staníc vyberte číslo predvoľby stlačením tlačidla memory / memory +. 

Režim spánku
Počas počúvania rádia môžete stlačením tlačidla Snooze/Sleep (4) aktivovať režim spánku. Časovač spánku 
môžete stlačením tlačidla Snooze/Sleep (4) nastaviť v rozsahu 90 až 15 minút. Prístroj sa po uplynutí 
nastaveného času automaticky vypne. 

Funkcia NAP timer (odpočítavanie)
Na vypnutom rádiu stlačením tlačidla MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) 
zapnite režim NAP, čas NAP zostane zobrazený 5 sekúnd, do 5 sekúnd môžete stlačením tlačidla MEMORY.
SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) zmeniť trvanie v rozsahu 90 min. – 10 min. 
Budík sa bude ozývať 30 min. a potom sa automaticky vypne. Ak chcete budík vypnúť, stlačte tlačidlo ON/
OFF (12). 

Stlačenie tlačidla MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) počas aktivácie 
budíka nemá žiadny vplyv. Stlačením tlačidla ON/OFF (12) funkciu NAP zrušte. 
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VAROVANIE

1. Neukladajte na prístroj zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky. 
2. Neinštalujte prístroj do uzatvorených knižníc alebo regálov, kde nie je zaistené dostatočné odvetrávanie.
3. Tam, kde sa na odpojenie prístroja od zdroja energie používa sieťová zástrčka, musí táto zástrčka zostať 

ľahko dostupná. 
4. Nezakrývajte vetracie otvory prístroja cudzími predmetmi, napr. novinami, obrusmi, záclonami atď.
5. Nevystavujte prístroj pôsobeniu kvapkajúcej alebo striekajúcej vody a neukladajte na prístroj predmety 

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

teplotám, vlhkosti, vibráciám a nesmie sa používať v prašnom prostredí.
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. 

10. Varovanie – odpájacie zariadenie: Na pripojenie k zdroju energie sa používa sieťová zástrčka, ktorá musí 
z tohto dôvodu zostať vždy ľahko dostupná. 

11. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako napríklad priamemu slnku, ohňu a pod.
12. LED triedy 1

UPOZORNENIE

V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
Batériu nahraďte výhradne rovnakým alebo ekvivalentným typom.



SK - 7

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 špeci káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia 
a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.
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