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ALARM 1 ALARM 2

AJ 3140 FM MW CLOCK RADIO

1050

DISPLAY 1
© Time 10:50 - Alarm 1 activated
êÛÒ. ÇpÂÏfl ·Û‰ËÎ¸ÌËÍ‡ 10.50 -  ÅÛ‰ËÎ¸ÌËÍ ‚ÍÎ˛˜fiÌ
π Godzina 10:50, ustawiony budzik 1.
Í Èas 10:50 - Budík è. 1 je zapnut¥
† Èas 10:50 - Budík 1 zapnut
h Idõ 10:50 - Alarm 1 aktiválva 

© Slumber time - Alarm 1 and 2 both active
êÛÒ. ÇpÂÏfl Á‡‰ÂpÊÍË - ìÒÚ‡‚ÍË ·Û‰ËÎ¸ÌËÍ‡ 1 Ë 2 Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ì˚
π Czas do wy¬åczenia funkcjå zasypiania - aktywne oba budziki: 1 i 2.
Í Noèn¥ èas - Budíky è.1 a è. 2 sú zapnuté
† Døímání - Budíky 1 a 2 jsou zapnuté
h „Szendergési idõ” - Alarm 1 és 2 - mindkettõ aktiválva

© Clock time (AM) - Alarm setting deactivated
êÛÒ. ÇpÂÏfl (ÛÚp‡) - ÅÛ‰ËÎ¸ÌËÍ ÓÚÍÎ˛˜fiÌ
π Wyœwietlana aktualna godzina (zegar 12-godzinny) - budziki nie så aktywne
Í Èas na hodinkách (AM) - Nastavenie na budíku je vypnuté
† Hodiny (dopoledne) - Nastavení budíku vypnuto
h Ébresztõrádión lévõ idõ (de) - Ébresztõhang hatástalanítva 

ALARM 1 ALARM 2

AJ 3140 FM MW CLOCK RADIO
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DISPLAY 3
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AJ 3140 FM MW CLOCK RADIO
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DISPLAY 2
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Ovládání Instalace

1 RADIO
vypínaè radia ON/OFF

2 Voliè re|imu budíku ALARM 2
BUZ - zapnout bzuèák pøi nastavení budíku 2
RAD - zapnout radio pøi nastavení budíku 2
OFF - vypnout budík 2

3 Voliè re|imu budíku ALARM 1
BUZ - zapnout bzuèák pøi nastavení budíku 1
RAD - zapnout radio pøi nastavení budíku 1
OFF - vypnout budík 1

4 Reproduktor

5 SLUMBER
nastavit/zapnout délku døímání

6 7 fast up (zrychlit):
nastavit hodiny a minuty na TIME (hodiny) a
ALARM TIME (doba buzení)

7 4 slow down (zpomalit):
nastavit hodiny a minuty na TIME (hodiny) a
ALARM TIME (doba buzení)

8 ALARM 1
nastavit/zkontrolovat budík ALARM 1

9 ALARM 2
nastavit/zkontrolovat budík ALARM 2

0 TIME
nastavit hodiny

! RESET
vypnout na 24 hodiny budík

@ SLUMBER OFF/REPEAT ALARM
vypnout na 7 minut budík

# Voliè stupnice

$ VOLUME
nastavení hlasitosti

% Displej

^ BAND
volba vlnového pásma  FM - MW (SV)

& TUNING
ladìní radiov¥ch stanic

1. Zkontrolujte, |e sí†ové napìtí uvedené na v¥robním
∂títku na zadní stranì pøístroje odpovídá místnímu
sí†ovému napìtí.
Není-li tomu tak, obra†te se na místní prodejnu
nebo servis.

2. Je-li na zadní stranì va∂eho pøístroje voliè napìtí,
nastavte jej na místní sí†ové napìtí.

3. Zapojte pøívodní ∂òùru do zásuvky ve zdi.
– Sí†ové napájení je nyní zapnuto a èísla na

displeji zaènou blikat. Nastavte správn¥ èas.
4. Pøístroj od sítì zcela odpojíte, vytáhnete-li ∂òùru ze

zásuvky ve zdi.

– Dojde-li k v¥padku energie, hlavní hodiny radia se
vypnou.

– Pøi obnovení dodávky energie zaènou blikat èísla
na displeji; nastavte hodiny opìt na správn¥ èas.

– Chcete-li zachovat èas na hodinách a nastavení
budíku(ù) i v pøípadì v¥padku energie nebo
odpojení pøístroje, mù|ete do zásobníku baterií
vlo|it jednu 9 V baterii typu 6F22 (není pøilo|ena):
v pøípadì v¥padku energie budou hodiny i nadále
fungovat. Èas v∂ak nebude na displeji zobrazen,
nebo† baterie se pou|ívá pouze na napájení hodin
a nastavení budíku(ù) a nikoliv na jejich zjevnou
funkci.
Jakmile se dodávka energie obnoví, zobrazí se na
displeji správn¥ èas.
1. Pøed vlo|ením baterie do zásobníku zapojte

pøívodní ∂òùru do zásuvky ve zdi.
2. Vlo|te baterii do zásobníku na spodní stranì

radia s hodinami.
– Podle potøeby baterii vymìòte, nejménì v∂ak

jednou za rok.

V‡PADEK ENERGIE

SÍƒOVÉ NAPÁJENÍOVLÁDÁNÍ
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Údr|ba Hodiny / Radio

– Nebudete-li radio s hodinami del∂í dobu pou|ívat,
odpojte je vyta|ením ∂òùry ze zásuvky ve zdi.
Vyjmìte té| baterii, aby se pøípadn¥m únikem
elektrolytu pøístroj nepo∂kodil.

– Obtisky prstù, prach a neèistoty vyèistìte èist¥m,
mìkk¥m navlhèen¥m hadøíkem nebo jelenicí.
Nepou|ívejte èisticí prostøedky, ve kter¥ch je
benzín, rozpou∂tìdlo apod., nebo† pøístroj po∂kodí.

– Nevystavujte pøístroj de∂ti, vlhkosti ani vysok¥m
teplotám, nebo† je to nebezpeèné a pøístroj se
po∂kodí.

Køemenné hodiny

(pouze u verze /11, viz typov¥ ∂títek).
Èasovou funkci tohoto v¥robku zaji∂†uje krystal
køemene. Maximální pøesnost hodin proto nezávisí na
frekvenci sí†ového napájení 

Èasov¥ displej
Zobrazuje se èas a displej té| uká|e, jsou-li zapnuté
budíky; pøíslu∂né indikátory se na displeji rozsvítí
vedle údajù ALARM 1 a ALARM 2.

1. Stisknìte a podr|te tlaèítko TIME.
2. Pomocí tlaèítek 4 a 7 nastavte hodiny a minuty.

– Pøi stisknutém tlaèítku 7 se èas rychle zmìní z
minut na hodiny. Jakmile se uká|e správn¥ èas,
tlaèítko 7 uvolnìte.

– Pøi stisknutém tlaèítku 4 mù|ete èas pomalu
minutu po minutì podle potøeby opravit.

Pøístroj mù|ete pou|ívat pouze jako radio.
1. Nastavte spínaè RADIO na ON (zapnout).
2. Spínaèem BAND zvolte |ádané vlnové pásmo.
3. Volièem TUNING si vylaïte pøíslu∂nou vysílací

stanici.
4. Volièem VOLUME nastavte hlasitost.
5. Radio se vypne nastavením volièe RADIO na OFF.

Anténa:

– Pro pøíjem FM pou|ijte vestavìnou spirálovou
anténu. Podle potøeby ji natoète na optimální
pøíjem.

– Pro pøíjem MW (SV) je pøístroj vybaven vestavìnou
anténou. Optimální pøíjem získáte natoèením
celého pøístroje.
Postavíte-li pøístroj na nekovovou podlo|ku,
pøedejdete pøípadnému zhor∂ení pøíjmu støedních
vln.

RADIO

NASTAVENÍ HODIN

Ekologické informace
Pøi balení pøístroje nebyl pou|it |ádn¥ zbyteèn¥
materiál. Sna|ili jsme se balení zjednodu∂it, aby
materiály bylo mo|né roztøídit do tøí základních
kategorií: lepenka (krabice), zpìniteln¥
polystyrén (tlumiè nárazù) a polyethylén (sáèky,
ochranné balení).
Vá∂ pøístroj je vyroben¥ z materiálù, které
specializovaná firma mù|e roztøídit a recyklovat.
Pøi vyøazení balicích materiálù, vybit¥ch baterií a
starého zaøízení se laskavì øiïte místními
pøedpisy.

ÚDR\BA
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Budík

Na tomto pøístroji mù|ete nastavit dva rùzné èasy
buzení. Této v¥hody mù|ete vyu|ít, potøebujete-li se
napøíklad vzbudit v jinou dobu bìhem t¥dne a o
víkendu.

Nastavení budíku 1 a 2

1. Stisknìte a pøidr|te tlaèítko ALARM 1 nebo
ALARM 2, abyste mohli nastavit èas.

2. Pomocí tlaèítek 4 a 7 nastavte hodiny a minuty.
– Pøi stisknutém tlaèítku 7 se èas rychle zmìní z

minut na hodiny. Jakmile se zobrazí správn¥ èas,
uvolnìte tlaèítko 7.

– Pøi stisknutém tlaèítku 4 mù|ete èas zpìtnì
pomalu, minutu po minutì, opravit.

3. Po nastavení po|adovaného èasu tlaèítka ALARM 1
nebo ALARM 2 a tlaèítka 4 a 7 uvolnìte.
– Údaje na displeji se vrátí k bì|n¥m hodinám.

Chcete-li èas buzení zkontrolovat, stisknìte
pøíslu∂né tlaèítko ALARM 1 nebo ALARM 2.

Radio s hodinami vás mù|e vzbudit dvìma zpùsoby:

Buzení radiem:

1. Volièem TUNING si vylaïte |ádanou vysílací
stanici.
Zkontrolujte, |e zvuk je nastaven dostateènì
hlasitì, aby vás radio vzbudilo.

2. Nastavte voliè re|imu budíku ALARM 1 nebo
ALARM 2 na RAD(io).
– Na displeji se rozsvítí indikátor pøíslu∂ného

budíku.
V nastavenou hodinu buzení se radio zapne a
automaticky se po uplynutí 59 minut vypne.

Buzení bzuèákem:
1. Nastavte voliè re|imu budíku ALARM 1 nebo

ALARM 2 na BUZ.
– Na displeji se rozsvítí indikátor pøíslu∂ného

budíku.
V nastavenou hodinu buzení se bzuèák zapne a
automaticky se po uplynutí 59 minut vypne.

Budík mù|ete vypnout trojím zpùsobem:

Vypnutí budíku na 24 hodiny

1. Stisknìte tlaèítko RESET.
– Budík se na 24 hodiny vypne; vzbudí vás opìt ve

stejn¥ èas následující den.

Doèasné vypnutí budíku

V obou budicích re|imech (radiem èi bzuèákem) se
budík bude ka|d¥ch 7 minut opakovat.
1. Stisknìte tlaèítko SLUMBER OFF/REPEAT ALARM.

– Budík se doèasnì vypne. Po uplynutí 7 minut se
budík (radio èi bzuèák) opìt ozve.

2. Chcete-li, aby se buzení opakovalo, stisknìte
tlaèítko SLUMBER OFF/REPEAT ALARM je∂tì
jednou.
– Jestli|e tlaèítko SLUMBER OFF/REPEAT ALARM

po druhé nestisknete, budík se po uplynutí 59
minut automaticky vypne. Nastaven¥ èas buzení
vstoupí do re|imu RESET a budík se ozve ve
stejnou dobu následující den.

Kompletní vypnutí budíku

1. Ne| se budík ozve nebo pøi buzení nastavte voliè
ALARM 1 nebo ALARM 2 do polohy OFF (vypnuto).
– Indikátor budíku z displeje zmizí.

BUDÍK VYPNUT

BUDÍK ZAPNUT

NASTAVENÍ BUDÍKU

22
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Døímání Odstraòování závad

Hodinové radio má vestavìnou funkci SLUMBER
(døímání). Tato funkce vám umo|ní, abyste
poslouchali RADIO na lù|ku, ani| byste museli vstát a
vypnout je. Radio se automaticky v nastaveném èase
vypne. Délku døímání lze nastavit nejdéle na 59
minut.

Nastavení doby døímání

Døímáním naz¥váme dobu, po kterou pøed spaním
nasloucháte radiu.
1. Nastavte spínaè RADIO na OFF.
2. Tlaèítkem SLUMBER si nastavte délku døímání.

– Po jednom stisknutí tlaèítka SLUMBER se na
displeji objeví èíslo 59,  doba døímání bude tedy
59 minut.

– Podr|íte-li tlaèítko SLUMBER stisknuté, zobrazí
se na displeji postupnì èísla od 59 do 00.
Jakmile se objeví |ádaná délka døímání, tlaèítko
uvolnìte.

Zru∂ení doby døímání

Radio mù|ete vypnout je∂tì pøed uplynutím délky
døímání.
1. Stisknutím tlaèítka SLUMBER OFF/REPEAT ALARM

zru∂íte funkci døímání.

Poznámka:

– Funkce døímání nemá vliv na nastavení budíka(ù).
– Je-li budík nastaven na radio, zkontrolujte, |e jste

zvuk nastavili dostateènì hlasitì ke vzbuzení pøed
tím, ne| nastavíte døímání.

Vyskytne-li se závada, zkontrolujte nejprve ní|e
uvedené body, ne| pøístroj odnesete do opravny. 
Jestli|e nejste schopni pomocí uveden¥ch rad
problém odstranit, obra†te se na prodejnu nebo
servisní slu|bu.
V¥straha: 
Za |ádn¥ch okolností se nesna|te pøístroj sami
opravit, nebo† tím ukonèíte platnost záruky.

PROBLÉM

– Mo|ná pøíèina
• Náprava

Pøístroj je nìm¥ 

– Hlasitost není správnì nastavena
• Upravte VOLUME (hlasitost)

– Pøívodní ∂òùra není správnì pøipojená
• Zapojte ∂òùru správnì

Nelze pøijímat vysílání na MW (SV)

– Pøístroj je pøíli∂ blízko elektrick¥ch spotøebièù,
napø. televize, poèítaèe, fluoresèenèních svítidel

• Vzdalte pøístroj od elektrick¥ch spotøebièù

Pøístroj pøi pøíjmu FM praská 

– Slab¥ signál
• Upravte spirálovou anténu 

Budík nefunguje

– Budík není nastaven¥
• Nastavte dobu buzení a budík na BUZ nebo RAD

– Hlasitost je pro radio pøíli∂ nízká
• Zvy∂te hlasitost

Tento pøístroj splòuje podmínky radiového ru∂ení,
stanovené Evropsk¥m spoleèenstvím.

V¥robní ∂títek a èíslo najdete na zadní stranì
pøístroje.

DOBA DØÍMÁNÍ
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