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FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

1. MEMORY.SET (NASTAVENÍ PAMĚTI) / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF (AUTOMATICKÉ 
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ OSVĚTLENÍ DISPLEJE) / NAP

2. ALARM 1 ON / OFF SET (BUDÍK 1 - NASTAVENÍ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)
3. ALARM 2 ON / OFF SET (BUDÍK 2 - NASTAVENÍ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)
4. SNOOZE (OPAKOVANÉ BUZENÍ) / SLEEP (SPÁNEK) / DIMMER (TLUMENÍ SVĚTLA)
5. CLK.ADJ. (TIME SET) (NASTAVENÍ ČASU) / TEMP (TEPLOTA)
6. << / TUNE - (LADĚNÍ DOZADU) / YEAR/MONTH/DAY (ROK/MĚSÍC/DEN)
7. >> / TUNE + (LADĚNÍ DOPŘEDU) / DST/C-F
8. NASTAVENÍ ZAOSTŘENÍ PRO PROJEKČNÍ JEDNOTKU
9. TLAČÍTKO PROJECTION TIME 180° FLIP (PŘEKLOPENÍ PROJEKCE ČASU O 180°)
10. TLAČÍTKO PROJECTION ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ PROJEKCE)
11. VOLUME UP (ZESÍLENÍ HLASITOSTI) / DISPLAY AUTO CHANGE ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 

AUTOMATICKÉ ZMĚNY DISPLEJE)
12. ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)
13. VOLUME DOWN (ZESLABENÍ HLASITOSTI)
14. DISPLEJ
15. PROSTOR PRO BATERII (ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE)
16. RESET 
17. TYPOVÝ ŠTÍTEK (ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE)
18. PROJEKČNÍ JEDNOTKA
19. REPRODUKTOR
20. TEPLOTNÍ ČIDLO (VNITŔNÍ TEPLOTA)
21. FM ANTÉNA
22. SÍŤOVÝ NAPÁJECÍ KABEL
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LED DISPLEJ
Indikátor ČASU

Indikátor PM (odpoledne)
Indikátor POHOTOVOSTNÍHO STAVU

Indikátor ALARMU 1
Indikátor MHz
Indikátor ALARMU 2

PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ
Připojte síťový napájecí kabel do síťové zásuvky se střídavým napětím ve vaší domácnosti. Tento přístroj 
je vybaven systémem záložní baterie, který vyžaduje 3V plochou lithiovou baterii CR2032 (není součástí 
příslušenství). Vložte baterii do prostoru pro baterii tak, aby byly kladné a záporné (+ a -) póly baterie 
připojeny k příslušným konektorům desky v prostoru pro baterii. Pokud dojde k výpadku síťového napájení, 
hodiny se automaticky přepnou na napájení z baterií a provoz hodin ani paměti časovače nebude přerušen. 
Po obnovení dodávky elektrického proudu se hodiny přepnou zpět na napájení ze sítě. 

ZAČÍNÁME 
Po připojení střídavého napájení (AC) stiskněte tlačítko RESET (16) v zadní části přístroje. 
- Přístroj zobrazí na 2 sekundy všechny segmenty a pak se přepne do normálního režimu. 

1. RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU A KALENDÁŘE 
A. Nastavení času a kalendáře – V normálním režimu stiskněte tlačítko Time set (5) a aktivujte režim 

nastavení času podržením tohoto tlačítka po dobu min. 2 sekund. Jakmile se otevře režim nastavení, 
můžete stisknutím tlačítka Time set (5) měnit cyklus, a to následujícím způsobem:

Normal (normální) → Year (rok) → Month (měsíc) → Day (den) → 12/24 H → Real time Hour (přesný čas, 
hodina) → Real time Min (přesný čas, minuta) → Normal (normální)

Úkon (během nastavování data):
- Stisknutím tlačítka << / Tune - (6) posunete údaj zpět. 
- Stisknutím tlačítka >> / Tune + (7) posunete údaj dopředu. 
- Automatický posun dopředu aktivujete stisknutím a podržením tlačítka << nebo >> po dobu 2 sekund. 

B. Nastavení Alarmu 1 a Alarmu 2 – V normálním režimu stiskněte tlačítko Alarm (2/3) a aktivujte režim 
nastavení budíku podržením tohoto tlačítka po dobu min. 2 sekund. Jakmile se otevře režim nastavení, 
můžete stisknutím tlačítka Alarm (2/3) měnit cyklus, a to následujícím způsobem: 

Normal (normální) → AL 1 Hour (hodina) → AL 1 Min (minuta) → AL 1 weekday Alarm (víkendový budík) → 
AL 1 wake beep (buzení pípáním) → AL 1 wake radio (buzení rádiem) → AL 1 wake radio volume (hlasitost 
rádia) → Normal (normální)

Normal (normální) → AL 2 Hour (hodina) → AL 2 Min (minuta) → AL 2 weekday Alarm (víkendový budík) → 
AL 2 wake beep (buzení pípáním) → AL 2 wake radio (buzení rádiem) → AL 2 wake radio volume (hlasitost 
rádia) → Normal (normální)
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Zvolte jeden z následujících týdenních režimů budíku
1-5: Pondělí až pátek 
1-7: Celý týden
6-7: Sobota a neděle
1-1: Jeden den v týdnu

Úkon (během nastavování data): 
- Stisknutím tlačítka << / Tune - (6) posunete údaj zpět. 
- Stisknutím tlačítka >> / Tune + (7) posunete údaj dopředu. 
- Automatický posun dopředu aktivujete stisknutím a podržením tlačítka << nebo >> po dobu 2 sekund. 

2.  NASTAVENÍ REŽIMU BUDÍKU A JEHO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
Přepněte tlačítko MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP
(1) do režimu Auto off (automatické vypnutí), displej budíku se zapne automaticky. 
Stisknutím tlačítka alarm 1 on/off set (2) budík zapnete nebo vypnete. 
Stisknutím tlačítka alarm 2 on/off set (3) budík zapnete nebo vypnete. 

3.  DOBA BUZENÍ A FUNKCE SNOOZE (OPAKOVANÉ BUZENÍ)
Doba buzení – pokud nestisknete žádné tlačítko, bude pípající budík nebo radiobudík aktivní po dobu 30 
minut a pak se automaticky vypne. Budík se znovu aktivuje ve stejný čas následujícího dne. 

Použití funkce Snooze (Opakované buzení):
- Během buzení stiskněte tlačítko Snooze (4) - aktivuje se funkce snooze, která přeruší pípající budík nebo 

radiobudík. 
- Interval pro funkci snooze je 9 minut (nelze nastavit sekundy).
- Opakované buzení bude aktivní, dokud nestisknete tlačítko ON/OFF (12), jinak se pípající budík nebo 

radiobudík vypne automaticky po 30 minutách. 
 Přepněte tlačítko MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) do režimu 

automatického vypnutí - stisknutím tlačítka Snooze / sleep (4) během automatického zapnutí budíku 
aktivujete funkci opakovaného buzení, pípající budík nebo radiobudík se zastaví a vypne. 

4. ZMĚNA OBSAHU ZOBRAZENÍ 
V normálním režimu můžete stisknutím tlačítka << / Tune - / YEAR/MONTH/DAY (6) přepnout na 
zobrazení roku / měsíce / dne, po 5 sekundách zobrazení se displej přepne na původní zobrazení času. 

Indikátor ROKU

Indikátor MĚSÍCE Indikátor DNE
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POSLECH RÁDIA
Stisknutím tlačítka ON/OFF (12) zapněte rádio. 
Stisknutím tlačítka Tune + nebo Tune – vyberte požadovanou stanici v pásmu FM. Pokud tlačítko Tune + nebo 
Tune – stisknete, podržíte jednu sekundu a pak uvolníte, přístroj automaticky vyhledá další vysílající stanici. 
Stisknutím tlačítka ON/OFF (12) rádio vypněte.

Nastavení/načtení předvoleb rádia
Stisknutím tlačítka ON/OFF (12) zapněte rádio. 
Stisknutím tlačítka Tune + nebo Tune – vyberte požadovanou stanici v pásmu FM. 
Stiskněte tlačítko memory / memory +; na displeji bude blikat “P01”. 
Stiskněte znovu tlačítko memory / memory + a nastavte předvolby. 
Opakováním kroků 2 až 4 nastavte další předvolby. 
Tento přístroj umožňuje nastavit celkem 10 předvoleb stanic v pásmu FM.
Když bliká údaj „P01 - P10“, stiskněte tlačítko Tune + nebo Tune – pro volbu čísla předvolby. 
Při načítání předvoleb rozhlasových stanic vyberte číslo předvolby stisknutím tlačítka memory / memory +. 

Režim spánku
Během poslechu rádia můžete stisknutím tlačítka Snooze/Sleep (4) aktivovat režim spánku. Časovač spánku 
můžete stisknutím tlačítka Snooze/Sleep (4) nastavit v rozsahu 90 až 15 minut. Přístroj se po uplynutí 
nastavené doby automaticky vypne. 

Funkce NAP timer (odpočítávání)
Na vypnutém rádiu stisknutím tlačítka MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP 
(1) zapněte režim NAP, čas NAP zůstane zobrazený po dobu 5 sekund, do 5 sekund můžete stisknutím 
tlačítka MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) změnit trvání v rozsahu 90 
min. – 10 min. 
Budík se bude ozývat po dobu 30 min. a potom se automaticky vypne. Pokud chcete budík vypnout, stiskněte 
tlačítko ON/OFF (12). 

Stisknutí tlačítka MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) během aktivace 
budíku nemá žádný vliv. Stisknutím tlačítka ON/OFF (12) funkci NAP zrušte. 
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VAROVÁNÍ

1. Nestavte na přístroj zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky. 
2. Neinstalujte přístroj do uzavřených knihovniček nebo regálů, kde není zajištěno dostatečné odvětrávání.
3. Tam, kde se pro odpojení přístroje od zdroje energie používá síťová zástrčka, musí tato zástrčka zůstat 

snadno dostupná. 
4. Nezakrývejte větrací otvory přístroje cizími předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami atd.
5. Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na přístroj předměty naplněné 

tekutinou (například vázy). 
6. FM anténu nepřipojujte k vnější anténě. 
7. Přístroj by neměl být vystavován přímému slunečnímu světlu, velmi vysokým nebo velmi nízkým teplotám, 

vlhkosti, vibracím a nesmí být používán v prašném prostředí.
8. K čištění povrchu přístroje nepoužívejte materiály s brusným účinkem, benzen, ředidlo nebo jiná 

rozpouštědla. Očistěte přístroj slabým roztokem čisticího prostředku bez brusných účinků a následně 
jemnou utěrkou. 

9. Nikdy se nepokoušejte do větracích nebo jiných otvorů v přístroji strkat vodiče, špendlíky nebo jiné 
předměty. 

10. Varování - odpojovací zařízení: Pro připojení ke zdroji energie se používá síťová zástrčka, která musí 
z tohoto důvodu zůstat vždy snadno dostupná. 

11. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako například přímému slunci, ohni apod.
12. LED třídy 1

UPOZORNĚNÍ

V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu baterii 
nahraďte výhradně stejným nebo ekvivalentním typem.
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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 veškerké základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

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