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Rádio prijímač s budíkom
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Návod na obsluhu/Záruka
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Aby ste predišli riziku poškodenia, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Aby ste predišli poškodeniu a úrazu elektrickým prúdom, zariadenie neotvárajte. 
Opravy prenechajte na autorizovaný servis.

Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnosť
• Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batériu, aby nedošlo 

k poškodeniu zariadenia jej vytečením.
• V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu do zariadenia odpojte zariadenie od elektrickej 

siete a pred ďalším používaním nechajte zariadenie prekontrolovať v autorizovanom 
servise.

• Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je 
samotné zariadenie vypnuté.

• Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, odpojte sieťovú šnúru z elektrickej zásuvky. 
Sieťovú šnúru ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú.

• Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie 
neklaďte žiadne textílie.

• Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad
   alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným
   spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie
   a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte
   spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
• Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo
   mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad
   alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli
   príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
 
UPOZORNENIE PRE SPOTREBITEĽOV
V zariadení sa nachádza “nebezpečné napätie”, ktoré môže zapríčiniť úraz elektrickým 
prúdom.

Umiestnenie
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov ako sú radiátory ani na 

miesta s priamym slnečným svetlom, nadmerne prašné miesta, miesta podliehajúce 
mechanickým vibráciám alebo otrasom.

• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlné 
rúry alebo veľké reproduktory.

• Na zariadenie neklaďte ťažké predmety.
• Ak prenesiete zariadenie priamo z chladného prostredia do teplého, vo vnútri zariadenia 

môže skondenzovať vlhkosť. Pri prvom zapnutí zariadenia alebo po prenesení zariadenia 
z chladného prostredia do teplého počkajte cca 30 minút pred ďalšou obsluhou 
zariadenia, pokým sa vytvorená vlhkosť v zariadení neodparí.
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Zdroje napájania

Zálohové napájanie z batérie

Zariadenie je potrebné z dôvodu zálohovania nastavenia hodín pri výpadku elektrickej 
siete napájať z jednej 9 V batérie  typ 6F22/6LR61 (nedodávaná) (zálohové napájanie) a 
súčasne pripojením do elektrickej siete pomocou sieťovej šnúry. Pre napájanie zariadenia z 
elektrickej siete, pripojte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky. 
Pre vloženie batérie vykonajte nasledovný postup (pri napájaní len z batérie nebude 
zapnutý displej, nastavený čas sa však nevynuluje):

1 Otvorte kryt priestoru pre batériu na zadnej časti zariadenia. 
2 Do zariadenia vložte jednu 9 V batériu (typ 6F22/6LR61) podľa správnej polarity + a -.
3 Zatvorte kryt priestoru pre batérie. 

Poznámky
• Do priestoru pre batériu nevkladajte žiadne iné predmety.
• Ak nebudete zariadenie používať počas dlhšej doby, vyberte batériu, aby ste predišli možnému 

vytečeniu obsahu batérie a následnej korózii.
• Dodržujte správnu polaritu + a -. V prípade uloženia batérie podľa nesprávnej polarity hrozí 

poškodenie batérie aj samotného zariadenia.

Upozornenie! 
Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise. 
Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je 
samotné zariadenie vypnuté.

Výstraha: Aby ste zabránili vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, chráňte 
prístroj pred dažďom, nadmernou vlhkosťou a účinkami kvapkajúcej a striekajúcej vody.

Upozornenie: Neodoberajte kryt prístroja, hrozí úraz elektrickým prúdom. Vo vnútri sa 
nenachádzajú žiadne diely, ktoré môže používateľ sám opraviť. Akékoľvek opravy 
prenechajte autorizovanému servisu.

Symbol blesku v trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť 
nebezpečného napätia v prístroji, ktoré môže pri nedodržaní bezpečnostných 
pokynov spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Symbol výkričníka v trojuholníku upozorňuje používateľa na fakt, že k 
prístroju je priložený dôležitý návod na obsluhu a údržbu prístroja.
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Ovládacie prvky

1. Prepínanie Rádio (ON/OFF/AUTO)
2. Tlačidlo nastavenia času (TIME)
3. Tlačidlo nastavenia/vypnutia budíka (ALARM)
4. Tlačidlo vypínacieho časovača (SLEEP)
5. Tlačidlo zdriemnutia (SNOOZE)
6. Tlačidlo nastavenia hodín (HOUR)
7. Tlačidlo nastavenia minút (MIN)
8. Ovládač nastavenia hlasitosti a zapnutie a vypnutie rádia
9. Prepínanie pásma AM/FM
10. Ovládač ladenia
11. Displej
12. Prepínač intenzity podsvietenia (HI/LO)
13. Priestor pre batériu
14. Reproduktor
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Všeobecné operácie

Displej
Na displeji sa zobrazuje čas v 24-hodinovom režime.

Ovládanie rádia

Základné operácie
1 Prepínačom Rádio ON/OFF/AUTO (1) nastavte polohu ON.

2 Ovládačom AM/FM (9) zvoľte rozhlasové pásmo FM alebo AM. 

3 Otáčaním ovládača hlasitosti (8) zapnite rádio a nastavte požadovanú hlasitosť.

4 Otáčaním ovládača ladenia (10) nalaďte požadovanú stanicu.  
Sledujte stupnicu ladenia.

Počúvanie rozhlasu
 

Roztiahnite FM drôtovú anténu na maximálnu dĺžku, narovnajte ju a nastavte jej 
smerovanie tak, aby bol príjem čo najkvalitnejší. Ku káblu FM drôtovej antény nepripájajte 
žiadnu externú anténu!
Pri príjme v pásme AM sa používa vstavaná feritová anténa. Pre čo najkvalitnejší príjem 
v pásme AM horizontálne otáčajte celým zariadením, kým nebude príjem najkvalitnejší.

Vypnutie zariadenia
Prepínačom Rádio ON/OFF/AUTO (1) vypnite rádio prepnutím do polohy OFF.

Nastavenie hodín (TIME)

Keď je rádio vypnuté, na displeji sa zobrazuje čas. Čas sa zobrazuje v 24-hodinovom cykle. 

1 Prepínačom Rádio ON/OFF/AUTO (1) vypnite rádio (poloha “OFF”).

2 Stlačte tlačidlo nastavenia času (2) a súčasným stláčaním tlačidla nastavenia hodín (6) 
nastavte želanú hodinu, potom tlačidlá uvoľnite.

3 Stlačte tlačidlo nastavenia času (2) a súčasným stláčaním tlačidla nastavenia minút (7) 
nastavte želané minúty, potom tlačidlá uvoľnite.
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Nastavenie budíka (ALARM)

Zariadenie je vybavené budíkom. Budiť sa môžete pri zvuku rádia, alebo zvuku alarmu.

1 Najskôr súrávne nastavte čas na hodinách.

2 Zatlačte a pridržte tlačidlo nastavenia budíka ALARM (3) a súčasným stláčaním tlačidla 
nastavenia hodín (6) a nastavenia minút (7) nastavte správnu hodinu a minúty pre budík.

3 Otáčaním ovládača ladenia (10) nalaďte požadovanú stanicu.

4 Otáčaním ovládača hlasitosti (8) nastavte požadovanú hlasitosť.

5 Ak chcete byť zobudený zvukom budíka a nie rádia, nastavte ovládač hlasitosti (8) do 
vypnutej pozície (BUZZER).

6 Prepínač Rádio ON/OFF/AUTO (1) nastavte do polohy AUTO.  
Rozsvieti sa indikátor AUTO (11).

7 Budík vypnete prepnutím prepínača Rádio ON/OFF/AUTO (1) do polohy OFF alebo 
stlačením tlačidla ALARM (3).

Upozornenie
Budík je možné nastaviť, len keď sú správne nastavené hodiny.

Funkcia zdriemnutia (SNOOZE)

Ak po nastavení budíka nastane nastavený čas budenia a začne sa reprodukovať zvuk 
rádia alebo zvuk alarmu, stlačením tlačidla zdriemnutia SNOOZE (5) dočasne vypnete 
reprodukciu zvuku rádia alebo alarmu. Indikátor AUTO (11) bude blikať.  
Ak nevykonáte žiadnu operáciu s prepínačom Rádio (ON/OFF/AUTO) (1), po cca 
9 minútach sa znova aktivuje zvuk rádia alebo alarmu. 

Režim zdriemnutia vypnete prepnutím prepínača Rádio ON/OFF/AUTO (11) do polohy 
OFF alebo stlačením tlačidla ALARM (3).
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Funkcia časovaného vypnutia (SLEEP)

1 Otáčaním ovládača ladenia (10) nalaďte požadovanú stanicu.

2 Otáčaním ovládača hlasitosti (8) nastavte požadovanú hlasitosť.

3 Prepínač Rádio (ON/OFF/AUTO) (1) nastavte do polohy AUTO alebo ON.

4 Stlačte tlačidlo vypínacieho časovača SLEEP (4). Na displeji sa zobrazí 59 minút, čo 
je predvolená perióda, po uplynutí ktorej sa rádio vypne. Zvuk sa bude reprodukovať 
59 minút a zariadenie sa vypne.

5 Ak chcete upraviť čas do vypnutia, zatlačte a pridržte tlačidlo vypínacieho časovača 
SLEEP (4) a súčasným stláčaním tlačidla nastavenia minút (7) znižujete želaný čas do 
vypnutia. 
Čas do vypnutia môžete tiež zvýšiť na 1 hodinu a 59 minút, ak zatlačíte a pridržíte 
tlačidlo vypínacieho časovača SLEEP (4) a súčasne jedenkrát stlačíte tlačidlo nastavenia 
hodín (6).

6 Ak chcete rádio vypnúť skôr než uplynie nastavený čas do vypnutia, jednoducho 
jedenkrát stlačte tlačidlo zdriemnutia SNOOZE (5).

Nastavenie intenzity podsvietenia displeja

Prepínač intenzity podsvietenia displeja HI/LO (12) nastavte do polohy HI pre vyššiu intenzitu 
podsvietenia displeja alebo do polohy LO pre nižšiu intenzitu podsvietenia displeja.
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Údržba

Čistenie povrchu zariadenia
Na čistenie povrchu zariadenia, panela a ovládacích prvkov použite jemnú handričku, 
mierne navlhčenú vo vode.  
Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prášky, ani rozpúšťadlá, ako riedidlo, benzín alebo 
lieh.

Technické údaje

Rádio
Ladiaci rozsah:  FM: 88 - 108 MHz
    AM: 530 - 1 600 kHz
Antény:   Vstavaná feritová anténa a drôtová FM anténa

Všeobecne
Displej:   Zobrazenie hodín (24-hodinový cyklus)
Príkon:   5 W
Napájanie:  230V~ 50 Hz 
    Zálohové jednosmerné, 9 V batéria (nedodávaná)

Rozmery (ŠxVxH): 230x137x80mm

Právo na zmeny vyhradené!

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 
2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu

Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať  
v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na 
recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna 
likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. 
Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. 
Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC 
o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí 
rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu 
a Elektronického vybavenia.

Producent:

Distribútori

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyniec 12
42-600
Polska

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, 
ktoré sa naň vzťahujú.


