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Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek.  
Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj 
správně používat.

DŮLEŽITÉ

 Přečtěte si tyto pokyny.
 Věnujte pozornost všem varováním.
 Dodržujte všechny pokyny.
 Dbejte na to, aby nebyly zablokovány žádné větrací otvory. 

Umístění radiobudíku proveďte podle pokynů výrobce.
 Neumisťujte radiobudík do blízkosti zdrojů tepla (radiátory, 

přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně 
zesilovačů) produkujících teplo.

 Napájecí kabel je třeba vést tak, aby po něm nebylo možné 
šlapat a aby nebyl skřípnutý, a to zejména u síťové zásuvky 
a v místě výstupu z radiobudíku.

 Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
 Během bouřky nebo pokud nebudete  radiobudík delší dobu 

používat, odpojte jej ze síťové zásuvky.
 Veškeré opravy svěřte kvalifi kovaným servisním technikům.  

V případě, že dojde k jakémukoli poškození radiobudíku, 
jako např. poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, 
polití radiobudíku tekutinou, vniknutí cizích předmětů do 
radiobudíku, vystavení radiobudíku dešti nebo vlhkosti, 
nesprávná funkce radiobudíku nebo pád na zem, je 
vyžadována oprava radiobudíku.

 Tento radiobudík nesmí být vystaven kapající ani stříkající 
vodě.

 Nestavte na radiobudík žádné nebezpečné předměty (např. 
vázy naplněné vodou, zapálené svíčky atd.). 

 V případě, že se pro odpojení radiobudíku od zdroje energie 
používá síťový adaptér, musí zůstat snadno dostupný.
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 Při likvidaci baterií dbejte na zásady ochrany životního 
prostředí.  Nevyhazujte použité baterie do domácího 
odpadu.  Obraťte se na vašeho prodejce. Pomůžete tak 
chránit životní prostředí.
Při likvidaci baterií dbejte na zásady ochrany životního 
prostředí.
Elektrická zařízení je zakázáno vyhazovat do běžného 
domácího odpadu.  Pokud máte ve vašem okolí k dispozici 
příslušné sběrné místo, předejte výrobek k recyklaci.  
Informace o možnostech ekologické likvidace vám 
poskytnou vaše místní úřady.
Akumulátor nebo baterie nesmí být vystavovány vysoké 
teplotě, jako např. například přímému slunci, ohni 
a podobně.
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UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. POHOTOVOSTNÍ REŽIM  / 
 AUTO (Pásmo) 

2. MEMORY (PAMĚŤ) / TIME 
SET (NASTAVENÍ ČASU)

3. LADĚNÍ DOLŮ / MINUTE 
(MINUTY)

4. LADĚNÍ NAHORU / HOUR 
(Hodiny)

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

(AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ)

10.  ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI
11.  INDIKÁTOR NAP (Zdřímnutí)
12.  INDIKÁTOR AL2
13.  SNOOZE / DIMMER / SLEEP /
 NAP (Odložení buzení / Jas 

displeje / Automatické vypnutí 
/ Zdřímnutí)

15.    VSTUP NAPáJENí
16.  USB KONEKTOR PRO 

NABÍJENÍ

14    DRáTOVá ANTéNA PRO 
PÁSMO FM
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PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

UPOZORNĚNÍ
 Nebezpečí poškození výrobku!  Zajistěte, aby napájecí 

napětí odpovídalo napětí uvedenému na zadní nebo 
spodní straně radiobudíku.

 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!  Při odpojování 
síťového adaptéru ze síťové zásuvky vždy uchopte 
zástrčku.  Nikdy netahejte za samotný kabel.

SPODNÍ STRANA PŘÍSTROJE: Prostor pro dvě baterie 1,5 V 
(LR6, UM-3, AA) (nejsou dodávány), které slouží pro dočasné 
uchování nastavení času při výpadku napájení ze sítě 
230 V AC).

ZADNÍ STRANA PŘÍSTROJE: USB konektor 5 V/ max 1 A, 
který slouží pro nabíjení například mobilních telefonů.
Pozor na elektronická zařízení, která mají vyšší nabíjecí proud 
jako jsou tablety. Hrozí poškození přístroje.

NASTAVENÍ ČASU

1. Podržte stisknuté tlačítko TIME SET (Nastavení času) asi 
dvě sekundy.
Bude blikat indikace [0:00].

2. Stisknutím tlačítek HOUR (Hodiny) a MINUTE (Minuty) 
nastavte hodiny, resp. minuty.

3. Potvrďte stisknutím tlačítka TIME SET (Nastavení času).
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POSLECH FM RÁDIA

Pro dosažení lepšího příjmu zcela rozviňte a vhodně umístěte 
drátovou anténu pro pásmo FM.
1. Stisknutím tlačítka  / AUTO (Pásmo) zapněte FM rádio.
 Zobrazí se indikace FM frekvence a rozsvítí se FM 

indikátor.
2. Podržte stisknuté tlačítko TUNING ︿ ﹀ (Ladění) asi dvě 

sekundy.
 FM tuner automaticky naladí stanici se silným příjmem.

Ruční vyhledání stanice: 
Opakovaným stisknutím tlačítka TUNING ︿ ﹀ (Ladění) nalaďte 
požadovanou stanici. 

ULOŽENÍ FM STANIC

Na předvolby můžete automaticky nebo ručně uložit až 20 FM 
stanic.

AUTOMATICKÉ ULOŽENÍ FM STANIC (AUTOMATICKÉ 
VYHLEDÁVÁNÍ)
1. Stisknutím tlačítka  / AUTO (Pásmo) zapněte FM rádio.
2. Podržte stisknuté tlačítko  /AUTO (Pásmo) asi 2 sekundy.
 Naladěné stanice budou automaticky ukládány 

na předvolby.

RUČNÍ ULOŽENÍ FM STANIC
1. Nalaďte FM stanici.
2. Stisknutím tlačítka MEMORY (Paměť) aktivujte režim 

ukládání.
3. Stisknutím tlačítka TUNING ︿ ﹀ (Ladění) vyberte číslo 

předvolby.
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 Indikace [P 01 ~ P 20] představuje čísla předvoleb.
 Pokud je předvolba již obsazena, bude zobrazena 

uložená frekvence. 
 Pro nahrazení předchozí FM stanice uložte novou 

stanici.

POSLECH FM STANICE NA PŘEDVOLBĚ

V režimu FM vyberte stisknutím tlačítka MEMORY (Paměť) číslo 
předvolby.

Poznámka: Pokud není po dobu 10 sekund stisknuto žádné 
tlačítko, obnoví se na displeji zobrazení hodin.

NASTAVENÍ BUDÍKU

Ujistěte se, že jsou správně nastaveny hodiny.
Můžete nastavit dva samostatné budíky.  Pro zvuk budíku 
můžete vybrat FM rádio nebo bzučákový budík.
1. Stisknutím tlačítka  / AUTO (Pásmo) aktivujte režim hodin.
2. Podržte stisknuté tlačítko AL1/AL2 asi dvě sekundy.
 Bude blikat indikace [0:00].
3. Stisknutím tlačítek HOUR (Hodiny) / MINUTE (Minuty) 

nastavte čas budíku.
4. Potvrďte stisknutím tlačítka AL1/AL2.
5. Opětovným stisknutím tlačítka AL1/AL2 vyberte zdroj zvuku: 

FM nebo bzučákový budík
 V případě výběru FM rádia bude blikat frekvence 

aktuální stanice a rozsvítí se indikátor AL1/AL2.
 V případě výběru bzučákového budíku bude blikat 

indikace [bb] a rozsvítí se indikátor AL1/AL2.
 Při vypnutí budíku bude blikat indikace [OFF] (Vypnuto).
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ODLOŽENÍ BUZENÍ

Po zaznění budíku můžete stisknutím tlačítka SNOOZE 
(Odložení buzení) aktivovat odložení budíku o 8 minut.  
 Indikátor AL1/AL2 bude blikat.

NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ

Radiobudík lze po uplynutí nastaveného časového intervalu 
automaticky přepnout do pohotovostního režimu.
Opakovaným stisknutím tlačítka [SLEEP] (Automatické vypnutí) 
vyberte požadovaný časový interval (v minutách). 
 Při aktivaci funkce automatického vypnutí bude svítit 

indikátor SLEEP (Automatické vypnutí).
Pro zrušení funkce automatického vypnutí opakovaně stiskněte 
tlačítko SLEEP (Automatické vypnutí), dokud indikátor 
nezhasne.

NASTAVENÍ FUNKCE ZDŘÍMNUTÍ

1. Stisknutím tlačítka  / AUTO (Pásmo) aktivujte režim hodin.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka NAP (Zdřímnutí) vyberte 

požadovaný časový interval (v minutách). 
 Při aktivaci funkce zdřímnutí bude svítit indikátor NAP 

(Zdřímnutí).
Pro zrušení funkce zdřímnutí opakovaně stiskněte tlačítko NAP 
(Zdřímnutí), dokud indikátor nezhasne.
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Pro funkci automatického vypnutí/zdřímnutí můžete vybrat 
následující časové intervaly: 

OFF (Vypnuto)

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Během poslechu můžete nastavit hlasitost stisknutím tlačítek 
+ VOLUME – (Hlasitost).

NASTAVENÍ JASU DISPLEJE

Opakovaným stisknutím tlačítka DIMMER (Jas displeje) na 
2 sekundy vyberte vysoký nebo nízký jas.

ZÁLOŽNÍ BATERIE

(Pouze pro dočasné uchování nastavení času)
Vložte 2 x LR06, AA nebo EU-3 baterie (nejsou dodávány) 
a dbejte přitom na dodržení polarity vyobrazené v prostoru pro 
baterie.  Jestliže dojde k výpadku napájení, nebude přístroj 
napájen ze sítě, ale díky záložní baterii budou hodiny i nadále 
fungovat.  Hodiny nebudou na displeji zobrazeny, ale čas hodin 
bude uchován v paměti.  To rovněž umožňuje přemístit přístroj 
na jiné místo, aniž byste museli znovu nastavovat hodiny.  
Systém záložní baterie je zamýšlen pouze jako krátkodobá 
dočasná náhrada síťového napájení.  Při delších výpadcích 
napájení se může baterie vybít nebo může dojít ke zhoršení 
přesnosti.  Jestliže dojde k vybití baterie, vyjměte tuto baterii 
z přístroje, aby nedošlo k úniku elektrolytu.  Pokud nechcete 
využívat výhod systému záložní baterie, můžete přístroj 
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normálně používat i bez baterie.  Pokud však přístroj odpojíte 
od sítě, začnou hodiny na displeji po opětovném připojení 
přístroje k síti blikat a budete je muset znovu nastavit 
(viz popis v části Nastavení času).
Při likvidaci baterií dbejte na zásady ochrany životního prostředí.  
Nevyhazujte použité baterie do domácího odpadu.  Obraťte se 
na vašeho prodejce. Pomůžete tak chránit životní prostředí.
Při likvidaci baterií dbejte na zásady ochrany životního prostředí.
Elektrická zařízení je zakázáno vyhazovat do běžného domácího 
odpadu.  Pokud máte ve vašem okolí k dispozici příslušné 
sběrné místo, předejte výrobek k recyklaci.  Informace 
o možnostech ekologické likvidace vám poskytnou vaše místní 
úřady.
Akumulátor nebo baterie nesmí být vystavovány vysoké teplotě, 
jako např. například přímému slunci, ohni a podobně.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zdroj napájení :   síťový adaptér 5 V DC/ 1 A 
(součást balení)

  -  záložní baterie 2 x 1,5 V typ AA
(není součást balení)

Rozsah ladění:  FM 87,5 - 108,0 MHz
Spotřeba energie:  5W
Rozměry:   73 x 140 x 89 mm
Hmotnost:   230 g

Uvedené informace o výrobku mohou být změněny bez 
předchozího upozornění.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech 
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí 
být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné 
likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená 
sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie 
nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky 
místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat 
cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních 
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což 
by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být 
v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte 
si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek 
zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném 
způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic 
EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez 
předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.


