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1 Důležité

Bezpečnost

Upozornění

 • Nikdy nesnímejte kryt tohoto rádia.
 • Žádnou část tohoto rádia nikdy 

nepromazávejte.
 • Nikdy toto rádio neumisťujte na jiná elektrická 

zařízení.
 • Nevystavujte toto rádio přímému slunci, 

otevřenému ohni ani horku.
 • Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k 

napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, 
abyste odpojili rádio s hodinami od napájení.

 • Přečtěte si tyto pokyny.
 • Respektujte všechna varování.
 • Postupujte podle všech pokynů.
 • Neblokujte žádné větrací otvory. Instalujte 

v souladu s pokyny výrobce.
 • Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako 

jsou radiátory, tepelné registry, kamna 
nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), 
které produkují teplo.

 • Napájecí kabel chraňte před pošlapáním 
nebo skřípnutím, zejména v okolí zástrček, 
zásuvek a na místech, kde vystupují z rádia 
s hodinami.

 • Používejte pouze příslušenství/doplňky 
určené výrobcem.

 • Odpojte přístroj během bouřek nebo po 
dlouhé době nečinnosti.

 • Veškeré opravy může provádět pouze 
kvalifikovaný servis. Pokud byl přístroj 
jakýmkoli způsobem poškozen, například 
je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, 
došlo k rozlití kapaliny nebo do přístroje 
spadly předměty, přístroj byl vystaven dešti 
nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo 
byl upuštěn, je vyžadována údržba.

 • VÝSTRAHA ohledně použití baterie – 
abyste zabránili vytečení baterie, které 
může mít za následek zranění osob, 
poškození majetku nebo poškození rádia 
s hodinami:

 • Vložte všechny baterie správně, + a - 
podle označení na jednotce.

 • Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, 
vyjměte baterie.

 • Baterii nesmíte vystavovat nadměrnému 
teplu, například slunečnímu záření, ohni 
a podobně.

 • Rádio s hodinami nesmí být vystaveno 
kapající či šplouchající vodě.

 • Na rádio s hodinami nepokládejte 
žádné zdroje nebezpečí (např. předměty 
naplněné kapalinami, zapálené svíčky).

 • Pokud se jako odpojovací zařízení používá 
síťová zástrčka nebo prodlužovačka, 
musí zůstat odpojovací zařízení snadno 
ovladatelné.



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


