
}BLAUPUNKT cR7UsB
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
K dosaže.níVaší nejvyšší radosti z p oužíváníl\ uvJdzšl ll vdsl írelwssl raoostl.z používání produku a pro vašedokonalé seznáméni s jeho funkcé;i, prĚáEi. iiiil-s'l,#p"ečlivě tentonávod. d říve, než jej zaénete pouZivat. Ďotoň;lá;á ;meÍj,",produktem Vám zajistí léta b'ezproblémovéŇ p""žÚ;; ';otěšení 

zposlechu.
o yto bezpečnostní a Drovozní pokyny uchoveite pro budoucí použití.. Přístřoj nesmí být výstaven vódě á Úmisterr ř--vt'hře"m prostreai(např. v koupelně).
o Výrobek by neměl bly't umístěn:r na místech vystavených přímému sluneřrímu záření nebo v blízkostitopných těles.
o na jiných stereofonních zařízeních, laeá tyzařují pňliš tepla.o na místech, kde by bylo.amezeno ocnuáa-niiř#op iomoci;ehoVentilátoru nebo v prašném prostředÍ.o na místech, která konstantné Vibrují.o na vlhkých a mokrých prostorách.'. v. blízkosti zapálených svíček nebo jinýdr zdíojů otevřeného ohně,o Výrobek p.oužívejté pouze poate pórfr,i"tetá-o-riřc..! rreo prvnlm zapnutím přístroje se ujistěE fuF'napájecí kabelsprávně připojen.
o P,řes.USB 

PloP_ojujte přímo, nebo porržiiE US8-prcdlužovací kabel,který není delší než 25 cm.
Z be7pečnostních důvodů neodstraňujte áúré kryty ani senepokouŤjtezískatpřístup kvnitrtuÚín -rr"rÁríá*Ě;turu
odstranit_šíoubky, nebo otévírat kryt jeilnodry- SerlÝ;'f,řjurcu a veStereopravy vždy svěřte autorizovanémú Íervizu affi -Ěáiiňiou"nern,
personálu.

BEZ_PEČNOSTNÍ POKYNY1. ctěte 99kyny : před uvedením přístrcie do rDYozu si přečtěte
^ veškeré bezpečnostní a provozňí po5áýi rfiáiiĚslu...2. Uchovejte návod k obslŮze - tentb náród } údrá-tiiňóvelte probudoucí použití.
3. Dbejte varování - všechna varování na proúkr a v návodu kobsluze je třeba dodržovat.4. Postupujte_podle pokynů - pokyny pro pw a be4ečnostnípokyny je třeba dodržovat.
:. l11_slil9c9 - instalujte V)irobek v souladu s pďl'rry Yýrobce.o. l\apaJeclzoroJe-tentopř

kd;oj; ;;á; ; .;; ř,É?:..iiF;iirmli#8ii"
na.pájení máte doma, bbratte se n" ,Wr-ffi$'friáUt,n n"Uomístní energetickou spolecnost.
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*BLAUPUNKT cR7UsB

7. Uzemnění nebo polari,ace - v,/robek nemusí být uzemněn. Ujistěte
se, že zástrčka napájecího kabelu je zcela zasunuta do elektriiké
zásuvky nebo do prodlužovacího kabelu tak, aby bylo zamezeno
vzniku přechodového odporu a tím možného riŽiká wniku požáru.
Používáte-li prodlužovmí napájecí kabe| nebo neoriginální'napájecí
kabel od jiného výrobce, než kterýje dodáván jako sóučást baieňí s
vtýrobkem, musí být tento neoriginální kabel vybaven příslušnými
kontakty pro propojení s výrobkem a musí mít bezpečnostní
schválení pro použití v dané zemi.

8. Ochrana napájecího kabelu - napájecí kabely by měly být vedeny
tal( aby nebyly přehnury stačeny předměty umístěnými na nebó
proti nim, po napájecím kabelu by nemělo být chozeno. Před těmito
nežádoucími vlivy chraňte zejména konektory kabelů na zapojení do
zásuvky a pro napojení s produktem.

9. Přetížení - nepietěžujte elektrické .á<uvky, prodlužovací kabely
nebo vícenásobné zásuvky, následkem takového přetěžování jé
zvýšené riziko požáru nebo úrazu elektrichým proudem.

l o. Větrání - výrobek musí být umístěn na řádně větrané místo.
Nepokládejte výrobek na posteL pohovku, nebojiný podobný
povrch. Nezakrývejte rnýrobek věcmi,jakojsou ubrusý, noviný apod.

1 l. Teplo - tento produkt by neměl být umístěn v blízkosti zdrojŮ tepla,
jako jsou radiátory, regulátory tepla, kamna, zesilovače a jiná
za_řízení, která produkují teplo.Na přístroji nesmí být umístěn žádný
zdroj otevřeného ohně, například zapílené svíčky.

1 2. Voda a vlhkost - pro snížení rizika požáru nebo úiazu elektrickým
proudem, nevystavujte Výrobek kapají,cí, stříkající nebo tekouií vodě
a nadměrné vlhkosti, např. v sauně d koupelně. Nepoužívejte tento
uýrobek v blízkosti vody, například u rrany, umyvadia, dřezÚ, kádě ve
vlhkém sklepě, v blízkosti bazénu apod.

1 3. Vniknutí předmětů a tekutin - nikdy rrevkládejte jakékoli cizí
předměty do otvorů vr.ýrobku, molr|y by se dotknout míst pod
Vysokým napětím nebo by mohly4rircbit zkrat, což může vést k
požáru nebo úrazu elektrickr/m prorrdem. Nikdy nelUte jakoukoli
tekutinu jakéhokoliv druhu na výrobek ani do výrobku.-Neumisťujte
jakýkoli předmět obsahující tekutinu na povrch rnýrobku (např. vá2a,
s]<lenička s vodou apod.).

'l4. cištění - před čištěním odpojte výíoH z elektri§l!é zásuvky. Prach z
přístroje odstřaňujte suchým hadříkem. ChceteJi lo.užívat
aerosolové čisticí spreje, nestříkejte přímo nav,/robek; nastříkejte
čisticí,prostředek na hadřík a poté aplikujte. Dávejte pozor, aby
nedošlo k poškození hrací jednotky-
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&BLAuPUNKT cR7UsB

1 5. Příslušenství - nepoužívejte neoriginální příslušenství, které není
doporučené výrobcem produktu, neoriginální příslušenství může
ohrozit bezpečné používání a funkci výrobku.

l6. Umístění - neumísťujte \^ýrobek na nestabilní Vozík, stojan, trojnožku,
konzolu nebo stolek. Výrobek může spadnout a způsobit Vážné
zíanění dětem nebo dospělým a může dojít k vážnému poškození
výrobku. PoužíVejte pouze se stabilním Vozíkem, stojanem,
trojnožkou, držákem nebo stolem, nebo zařízením doporučeným
výrobcem nebo přodávaným spolu s výrobkem, Pokud je nutná
jakákoliv montáž uýrobku, řidte se pokyny výrobce a používejte
pouze montážní přísluŠenství doporuČené výrobcem.

1 7. Manipulace s produktem - při přemisťování produktu na vozíku je
nutno dodržovat opatrnost. Prudká změna směru, prudké zastaveni
Vysoká rychlost nebo nerovný povrch můžou způsobit převrhnutí
vozíku a tím případné poškození produlcu.

1 8. Období nepoužívání - pokud ie zařízení deiní - pokud je zařízení delší dobu nepoužíváno
kabel ořístroie odooien z elektrické zástlvkvkabel přístroje odpojen z elektrické zásuvky.
kabel z elektrické zásuvky během bouřky.>ájecí kabel z elektrické zásuvky během bouřky.

|okoušejte se o servis nebo o opravu tohoto přístroje
otevření nebo odstranění krytů přístroje vás může

musí být
odpojte

19. servis -
přístroje vás může
em nebo iinémuvystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jinému

nebezpečí. Veškeré opravy přístroje svěřte kvalifikovanému
servisnímu personálu autorizovaného servisu.

20. Prosím, pokud zařízení není v provozu, odpojte napájecí kabel z
hlavního zdroje energie nebo z elektrické zásuvky ve zdi, Ve chvíli,
kdyje napájecí kabel zapojen ke zdroji elektrické energie,je systém v
pohotovostním řežimu, to znamená, že přístroj nenízcela Ýypnutý a
proudí do něj elektrická ener9ie.

2l . Náhradní díly - pokud jsou potřeba náhradní díly, ujistěte se, že
servisní technik použil náhradní díly, kteréjsou specifikované
výrobcem nebo mají stejné Vlastnosti jako originální díly.
Neoprávněná \^ýměna může vést k požáru, úrazu elektřickým
proudem nebo způ5obit jiné nebezpečí.

22. Síťové pojistky - pro trvalou ochranu proti poáru, použíVejte pouze
spřávný typ pojistek. správná specifikace pojistekje pro každý rózsah
napětí vyznačena na výrobku.

23. Nezvyšujte příliš hlasitost při poslechu pasáž s velmi nízllgu úrovní
hlasitosti nebo při náhlé úplné absenci zvuku. Pokud tak uČloíte,
může ve chvíli opětovného zvýšení úrovně hlasitosti přehráVané
pasáže dojít k poškození reproduktorů.

24. Pokud chcete přístroj úplně odpojit od napájerú, musíte odpojit
napájecí kabel od přístroje nebo od elektrické ásuvky. Elektriiká
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zásuvka nebo a vstup pro naÉrecí kabel k rnýrobku musí zůstat
volně přístuoné po ielou dobu por.Ěňání přístroje v provozu,

25. je ;ň-"E;a;hístit produkt do biíd<osti elektrické zásuvky nebo
prodlužovačký kteié musíbýtsíradnopřístupné,_ . _

ze Ňáu*Sit""lóta prostředí vňodniá pro tento uýrobek je 35 " C,

iŽ. eSÓ Íio - Pbkud boite k vyresetoťriní ďístroje nebo není obnoven-' ' řÉ Ói"u"i i áúvoáu etei<trostatiďéňo \ryboje, je třeba výrobek_

"vp.6ui, 
Óápoiit napájecí kabel a pakjej žnovu připojit, případně

p'řésunout přístroj na jiné místo.
28. Baterie--' 

r . Ěái"ii" n"smí být vystaveny nadměmému teplu,.jako napřík|ad'ňůsobeni 
prímeho Šlunerního sveda, ohně a podobně,

Z. 
-PÓriiuá.ďUáterie by měly být vhodné pro ekoIogickou likvidaci
baterií.

:. ÚP-ÓZÓnnĚNí pro používáníbaterfi- pro zamez.ení úniku- 
"ÉŘÓtvtri 

Uáterié, který může způsóbit poranění, poškození
maietku nebo přístroie:
- Ýíěit ný rutuirie naínstalulte správrr§ + a -jakje vyznačeno na

přístroji.
- Ňátoňrinujte baterie (staréa rrové nebo uhlíkové a alkalické

apod.)
-- pit uá nebudete přístroj delší dobu požívat, Vyjměte baterie ven,

vARovÁNÍ
ienioiootreUit není určen pro použiáníosobami (včetně dětO se

i"iil-"vHiry.i.iými, smvst<jvými nebo duševnímj sch_opnostmi, nebo

"*Ěáfi 
i uá.páíriinyct,itu;áností a znlostí, pokud jim..nebyl

"áiřř."i áóňr"d nébo instrukce ty'kaiící se póužití spotřebiče osobou
IJá;ail.i-u;;leiřň-Uerpeenost. Oéti Uymety nýt pod dozorem, aby
se záiistilo, že si sé Špotřebřem nebudou hnát,

1. 
-Ě|ií.iói;;ilibjt 

Wstuu.n t koucí, kapající nebo stříkající Vodě,' 'P6á.tiň;pŘné 
kapalinami, jako jioú např, vázy, nesmí být

umístěny na přístíoji.
Z. ÁUv nea6Sro i< požáru nebo úrazu elektriclcým proudem, neumisťujte
- i"t'.riiriŽěni ná horkých místech, neqrsravujte ho dešti, vlhkosti

nebo prachu.
3. ŇÓ;Et'rjié iento přístroj v blíd<osti ja_lcýchkoliv,zdrojů vody, např,- 

iiJň.Ůiý, Í".y, praéky ne6o.bazény- úlistěte se, žeje přístroj umístěn
na suchém, stabilním povrchu.

+. ŇéŮ*-irťrji. tento priitroj v tlízkosti silnéh_o magnetického pole,

5. NeDokládeite přístioj na zesilorrače nebo přijímače,
á. i,i;ffii;6ř;iánio pýlstroj na vlhkém pídtřědí, vlhkost bude mít vliv

na životnost elektrichých komponent
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7. Pokud systém bezprostředně přemístíte z chladného do teplého
. prostředí, nebo pokud je umístěn ve velmi vlhké místnosti, může

dojít ke kondenzaci vlhkosti uvnitř přehráVače. Pokud k tomu dojde,
systém může být poškozen a nebude fungovat správně. Prosím,
nechte systém zapnutý přibližně po dobu jedné hodiny, dokud se
vlhkost neodpaří,

8, Nečistěte jednotku chemickými rózpouštědly, ta mohou poškodit
povíchzaíízení. Přístroj otřete čistým, suchým nebo lehce
navlhčeným hadříkem.

9. Při odpojování napájecího kabelu ze zásuvký tahejte přímo za
zástrčku, nikdy ne za kabel.

1O. Pokud je přístroj zapnut v blízkosti televizoru, může vlivem působení
elektromagnetichých vln dojít k ovlivnění funkčnosti obou zařízení,
Na televizní obrazovce se mohou objevit čáry, rozpadat obraz, může
být ovlivněn zvuktelevizoru i přístroje, případně může být jak
televizor, tak přístroj zcela nefunkční. Tomu zamezíte umístěním
přístroje V dostatečné Vzdálenosti od televizoru,

:::::::,... C €
Blaupunkt competence center 2N-Everpol Sp. z o.o. tímto
prohlašuje, že je toto zařízení V souladu se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53 / EU.
Prohlášení o shodě lze získat ze stránky produktu na
www.blau pu n kt.com.
Odpovědná strana:2N-Everpol Sp. z o.o, Pulawska 403A,02-801
Varšava, Polsko,Tel: +48 22331 99 59, E-mail: info@everpol.pl

&
Naše produktyjsou navrženy a vyrobeny z Vysoce kvalitních materiálů a
komponent, které jsou recyklovatelné a znovu použitelné.
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X
I

Je{i tento symbol přeškrtnutého kontejn€ru uveden na výrobku,
znamená to, že výrobek podléhá smáni<i 2o12/ 19/EU. lnformujte se
prosím o místní systém sběru tříděnéhoodpadu pro elektrickéá
elektronické vrýrobky. Prosím řidte se mísurimi právidly a nelikvidujte
staré produkty spolu s běžným komurrátním odpadem. správnou 

-

likvidací starého výrobku pomůžete předejít móžným neiativním
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Výrobek.obsahuje baterie podléhající srrrěmici 2o06 / 66 / EC, l*eré
nelze Vyhazova.t do běžného domóvního odpadu, lnformujte se prosím o
qístnicl, pravidlech o sběru baterií, neboťsprávnou likvidáci poňrůžete
předcházet negativním důsledkům pro árotní prostředí a lid;ké zdraví.

lnformace týkají<í se životniho prostředí
Mýrobekje zabalen pouze v nezbytném-obalu oro i
naší firmy je, aby byi obalový maieriál srradno iozd,

z materiálů,
odbornou

týkající rcilikvidace obalovtých

Na nahrávání a přehrávání materiálů mir;e být vyžadován souhlas. Viz
Zákon o Copyrightu Act 1 956 a Zákorr rra ocňranu umělců Sk 1958-1972.

28



QBLAUPUNKT cR7UsB

RÁDlA / UsNUTÍ
OPAKOVANÉ BUZEN Í / STMÍVAČ

NA§T / ALARM2
UP

Ac / Dc Adaptér
Kryt přihrádky na baterie

VLoŽtr 1 x cR2B2

lllt{g,ď _ll ltlret+|z:::ffi
| .#ítr
l

r=l l
lr--ll
II ll[ť{L-",ff}Ul u
t O i*o#

AKUMULÁToR coMPAEilEm
VLOŽKY AC / DC
Adaptéí JACK

]
I
l

PM lNDlKÁToR
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lNsTALAcE
Připojte 5íťový adaptér k domovní elektrické zásuvce a poté připojte
koňektor DC k zadní straně přístroje. Radiobudíkje nyní připraven k
provozu.

VLOŽENÍ ZÁLOŽNÍ BATER|E
Radiobudík vyžaduje jednu lithiovou baterii cR2032 (není součástí
dodávky), ktěrá zalÍstí záložní napájení v případě dočasného výpadku
napájení ze sítě.
'l . Zařízení umístěte předním panelem dolů na plochý a měkký povrch.
2. Pomocí šroubováku otevřete prostor pro baterie v zadní části
zařízení.Posuňte a sejměte kryt baterií ve5podu zařízení.
3. Do prostoru pro baterie vložte novou lithiovou baterii CR2O32 ve
vyznačeném směru.
4. Prostor pro baterie zakryjte a dotáhněte šroubovákem.

Při přerušení síťového napájení displej LED zhasne a rádio a budík
ne6udou funkční. Záložni baterie udržuje čas a všechna nastavení
ořístroie. Použiite novou lithiovou baterii CR2032. Nová lithiová baterie
irzosŽ vystaei ha záložní napájení přístroje nepřetržitě po dobu
přibližně 3 dnů.

NASTAVENÍ Č AsU, 12l24Ho9lNovÉHo_REŽlMU
ziiĚnÁ2rŇi n Doby TRvÁNí ooložrNí suzENí,t. Jednou stiskněte tlačítko SET. Začnou blikat číslice hodnoty hodin.

stisknutím tlačítka A nebo v nastavte aktuální hodinu
(přidržením tlačítka se hodnoty mění rychleji).

2. Štiskněte znovu tlačítko SET. Začnou blikat číslice hodnoty minut.
stisknutím tlačítka   nebo v nastavte hodnotu minut
(ořidržením tlačítka se hodnoty mění rychleji).

3. ÓoětovnÝm stisknutím tlačítka SET se na displejizobrazí,,24H" a

záčnebliÍ<at.stisknutímtlačítka   neboV Vybeřte,,l2H"nebo
,24H" íolmát zobrazen í času.

4. 
-Ópětovným 

stisknutím tlačítka SET se na displeji zobrazí,,os" a
z;čne blií<at.stisknutím tlačítka t nebo v nastavte čas odložení
budíku v rozmezí 5 až 60 minut.

5. Režim nastavení ukončíte opětovným stisknutím tlačítka sET, nebo
se režim ukončí asi za 1 O sekund automaticky, nenili stisknuto žádné
tlačítko.

Poznámka: Je-li vybrán t 2hodinový formát zobraze.ní času, rozsvítí se
uDrostřed dole ná displeii dioda LED P (odpoledne), kterou je
signalizován odpoledhí Čas. lndikátor dopoledního času se nepoužívá.
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NASTAVENÍČASŮ BUZENÍ
1 . stiskněte jednou tlačítko AL 1 .2. Na displeji začne blikat dioda LED

Al a číslice hodnoty hodin. Stisknutím tlačítka   neboY nastawe
hodinu budíku l (přidržením tlačítka 5e hodnoty mění rychleji).

2. opět stiskněte tlačítko AL t.2 a nastavte minuty. stisknutím tlačítkal nebo v nastavte minuty budíku 'l (přidržením tlačítka se
hodnoty mění rychleji).

3. opět stiskněte tlačítko AL 1.2. Na displeji se zobrazí nápis,,oFF"
(budík vypnut). Chcete-li Vybrat zdroje zvuku, stisknutím tlačítka  
nebo v vyberte:

rd = buzení rádiem
bu = buzení bzučákem
oFF = buzení Vypnuto

4. Stiskněte ještě jednou tlačítko AL 1.2. Na displeji začne blikat dioda
LEDA2ačíslicehodnotyhodin.stisknutímtlačítka   nebo V
nastavte hodinu budíku 2. Zopakováním kroků 2) a 3) nastavte budík
2,

5. Režim nastavení budíku ukončíte opětovným stisknutím tlačítka
ALt.2, nebo se režim ukončí přibližně za 'l0 sekund automatický
není-li stisknuto žádné tlačítko. Je-li vybráno buzení rádiem nebo
bzučákem, aktivuje se příslušný budík a tento stav je signalizován
rozsvícením diody LED A1 a/nebo A2 na levé straně displeje.

Poznámka: Funkce budíku je možno používat pouze při napájení ze sítě.

VYPNUTÍ A RÉSET BUDÍKU TAK ABY SE AKTIVOVAL
DALŠí DEN
Když zní budík 1 nebo 2, bliká odpovídající dioda LED A1 nebo A2 .

Jedním stisknutím tlačítka RADIo/SLEEP nebo AL 1.2 |ze budík zastavit
a resetovat jej tak" aby znoÝu zazněl následujícího dne. Poté na displeji
zůstane svítit dioda LED A1 nebo A2.

PoUžlTí FUNKcE oDLožENí (výGhozídoba odloženíje 5
minut)
Když zní budík,ledním stisknútím tlačítka zž.i* se budík ztiší a znovu
zaznípo uplynutínastavenédobyodloženl ";
Poznámka: Pokud se během doby, kdy zní první budík, neboje první
budík v režimu odložení, aktivuje druhý budík, bude mít prioiitu druhý
budík (první budík bude nastaven tak, aby znovu zazněl následujícího
dne).

3,|
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POUŽlTÍ FUNKCE VYSOKÉHO/NÍZKÉHO JASU DlSPLEJE
Stisknutím tlačít|3 22.|f, lze nastavit jas displeje LED (HllLO/OFF)
(Yvsokát nízká/vypnuto). Toto nastavení je možné přovést pouze v
připadě, že je vy'§nuto rádio a přístroj nevydává zvuk.

NASTAVENÍANTÉNY FM
Uplně vysuňte prutovou anténu FM a upravujte její orientaci,
dót<ud Íedosálinete nejlepšího příjmu. Anténu neodpojujte,
neupravujte ani nepřipojujte k dalším anténám.

PosLEcH RozHlAsovÉno wsÍLÁní rnn
1 . ChceteJi zapnout rádio, jednou stiskněte tlačítko

RADlo/sLÉEP. Na displéji se zobrazí nápis "oN" a poté frekvence V

MHz.
2. Pomocítlačítka r / v na|adterádionapožadovanoustanici.

stisknutím a přidržením tlačítka 
^ 

l f je možné vyhledat
následující stanici s čistt/m příjmem.

3. Chcete-Íi upravit hlasitÓs! itiiknětelednou tlačítko Vol-. Na displeji
sezobrazí)Lo7",stisknutímtlačítka   / v upravítehlasitostod
Lol (minimum) do Ll5 (maximum).

4. stisknutím t1"61116 2..'f, rádio vypnete.

Poznámka: Rádio umístěte mimo dosah ářivek nebo jiných
elektronických zařízení. které mohou rušit příjem rozhlasového vysílání.

ULOŽENÍ ROZHLASOVÝCH STANIC DO PAMĚT|
Radiobudík umožňuje uložit do paměti až 10 rozhlasowrých stanic FM.
Tato funkce vám umóžňuje uložit do paměti vaše oblíbené stanice a

rychle je naladit.
11 Zaóněte rádio a naladte rozhlasovou stanici, kterou chcete uložit do

paměti.
2. Štiskněte a přidržte tlačítko SET, dokud se nerozsvítí dioda LED MEM

a nezačne 6likat indikátor,,o1-. Jedním stisknutím tlačítka sET stanic;
uložíte do pozice 01 v paměti.

3. stisknutím t|ačítka   nebo v vyberte další stanici, kterou chcete
uložit do paměti. Poté stiskněte a přidráe tlačítkg SET, dokud se
nerozsvítadioda LED MEM a nézačne blikat indikítor,,ot". Jednou
stiskněte tlačítko   nebo v ; zobrazí se indikátor,,o2". Jedním
stisknutím tlačítka SET stanici uložíte do pozice 02 v paměti.

4. Další pozice v paměti (3 až 1O) je možné naprogramovat
zopakovánímkroků2a3.
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5. chcete{i naladit uloženou stanici, stačí kdykoli stisknout tlačítko
SET, kdyžje zapnuto Édio.

6. Pokud chcete uloženou stanici změnit, nala&e jinou stanici a
zopakujte kroky 2 až4.Pť-nodní nastavení se tímto přepíše.

POUŽITÍ ČASOVAČE VYPNUTÍ
1. stisknete-li dvakrát tlačítko RADIo/SLEEP, přístroj přejde do režimu

spánku. Na displeji bude blikat dioda LED SL (SPÁNEK) a doba
přechodu do režimu spánku,,O5" (5 minut).

2. opakovaným stisknutím tlačítka RADIo/SLEEP podle potřeby
nastavte časovač Vypnutí na 5, 15,30,45,60,75, 9o nebo oFF
(Vypnuto).

3. Jakmile se na displeji znovuzobrazí čas, dvojiťým stisknutím tlačítka
RADIo/SLEEP je možné zobrazit zbývalící dobu do aktivace řežimu
spánku.

4. Rádio bude hrát po naprogramovanou dobu a poté 5e automaticky
Vypne.

5. chcete{i rádio vypnout před uplynutím nastavené doby přechodu
do režimu spánku, stiskněte jednou tlačítko zž.i* .

Nabíjení zařízení USB (5 V/1 A)
Připojte nabíjecí kabel mobilního telefonu k portu UsB typu A na
zadní straně přístroje. Druhý konec kabelu poté připojte ktelefonu.
Radiobudík začne mobilní telefon nabíjet auto-maticky.
Poznámky:
1. Pro nabíjenípoužívejte původníkabel, kterýjsteobdrželi spolu s

telefonem.
2. K napájení radiobudíku používejte dodaný originální adaptér

(5 V, 1,2 A). Při použití jiného adaptéru nemusí být nabíjení
telefonu možné.

3. Pomocípřístroje nelze nabíjetzařízeníiPadani notebooky.
4. Jmenovité parametry portu USB jsou 5Vll A.

Řpšení poríží
Pokud se na radiobudíku zobrazuje chybný á+ nebo přístroj nepřacuje
správně, může být tato situace způsobena elektíostatickým výbojem
nebo jiným rušením. V takovém případě odpojením konektoru DC
přerušte napájení ze sítě (navíc je nutné Vyjmout áložní baterii). Dojde k
obnovení výchozích nastavení radiobudíku. které budete mu§et znovu
nastavit podle svých potřeb.
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PÉČE OVÝROBEK
1. Radiobudík umístěte na stabilní povrch mimo dosah přímého

slunečního světla nebo zdrojů nadměrného tepla či Vlhkosti.2. Pokud přístroj umisťujete na nábytek vyrobený z přírodního
lakovaného dřeva, chraňte jej vložením tkaniný nebo ochranného
materiálu mezi přístroj a nábytek.

3. Přístroj čistěte měkkým hadříkem navlhčeným V roáoku jemného
mýdla a vody. Silnější čisticí píostředky, jalio jsou benzeň, ředidla
nebo. podobné._látky, mohou poškodit poúrch přístroje. Před
z3tlaj9lim čištění zkontrolujte, zda je-přístroj odpÓlen od
elektrického napájení.

4. Nebude_-li přístroj delší dobu používán, například po dobu jednoho
měsíce,či déle, výjměte baterii, aby případ'ně nedóšlo k vlÁečení. V
případě koroze nebo znečištění prostoru baterie provedte.pečlivé
Vyčištění a Vyměňte baterii.

TEcHNlcKÉ uon.le
Doba trvání budíku

Doba trvání odložení
Nastavení časovače vypnutí

Hlasito5t

Počet uložitelných rozhlasovlých staniC
Max.Výstupní výkon
Výchozí nastavení:

Formát času
čas
Budík l a 2
Hlasitost
Doba trvání odložení

vARoVÁNí

l hodina (interval 3 minuty
zapnutÍ, 9 minut VypnutO
5 až 60 minut
5,15,30,45,60,75.90
minut nebo OFF (Vypnuto)
Lol (minimum) až Ll5
(maximum)
1o

125MW

24 hodin
O:00
6:OO
LO7 (úroveň 7)
O5 (5 minut)

l . Je zakázáno bateríe polykat,hrozí nebezpečí popálení. Tento výrobek
obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde k pozřenítakovéto baterie,
může dojít k závažnému popálenív průběhu 2 hodin a následně k úmrtí.

2. Použité a nové baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud nedojde k
bezpečnému uzavření prostoru pío baterie,je nutné Výrobek přesiat
použVat a uchovávat jej mimo dosah dětí. Jestliže máte podezření, že
došlo k pozření baterií nebo k vniknutí baterií do různých tělesných
otvorů, neprodleně vyhledejte lékaře.
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