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black film width 138 mm

AJ 3190 / AJ 3195 Clock Radio
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Návod k obsluze
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INDEX
MAGYARORSZÁG
Minõségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a
2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében
tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a mûszaki
adatokban megadott értékeknek.
Figyelem!
A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati
csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja.
Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség
hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát
vállal.
Névleges feszültség................................................230 V
Elemes mûködéshez .....................................1x 6F22 (9V)
Névleges frekvencia................................................50 Hz
Teljesítmény
maximális .............................................................4 W
Érintésvédelmi osztály II.
Tömeg ...................................................................0,56 kg
Befoglaló méretek
szélesség........................................................192 mm
magasság.........................................................51 mm
mélység..........................................................152 mm
Rádiórész vételi tartomány
URH OIRT ......................................................... - MHz
CIRR + OIRT (AJ3190/14) ............. 65 -108 MHz
CIRR + OIRT (AJ3195/14) .......... 87.5 -108 MHz
MW.......................................... 525 -1606.5 kHz
Erõsítõrész
Kimeneti teljesítmény................................100 mW RMS
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Èesky...............................................16
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SLOVAK REPUBLIC
Prístroj sa nesmie pou|íva† v mokrom a vlhkom
prostredí! Chránte pred striekajúcou a
kvapkajúcou vodou!

ÈESKA REPUBLIKÁ
Záruka
Pokud byste z jakéhokoli dùvodu pøístroj demontovali,
v|dy nejdøíve vytáhnìte sí†ovou zástrèku.
Pøístroj chraòte pøed jakoukoli vlhkostí i pøed kapkami
vody.
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OVLÁDACÍ TLAÈÍTKA
OVLÁDACÍ TLAÈÍTKA
1 SLUMBER – zapnutí døímací funkce

Èesky

2 HODINY:
– TIME SET – Nastavení pøesného èasu
– ALARM – Nastavení/kontrola èasu probuzení
– RUN – Zpìtn¥ pøestup na zobrazení aktuálního
èasu po nastavení pøesného èasu/èasu
probuzení
– HR – Udání hodinov¥ch hodnot pøi nastavování
pøesného èasu nebo èasu probuzení
– MIN – Udání minutov¥ch hodnot pøi
nastavování pøesného èasu nebo èasu
probuzení
3 BUDÍK:
– OFF – vypnutí budíka
– RAD (io) – volba radiopøijímaèe jako budíka
– BUZ (zer) – volba zvukového signálu jako
budíka
4 RAD – zapnutí/vypnutí funkce radiopøijímaè
5 Displej – i se zobrazením budíka
6 ALARM RESET – vypnutí budíka na 24 hodin
7 SLUMBER OFF / REPEAT ALARM
– vypnutí døímací funkce
– vypnutí aktivního budíka na 9 minut
8 TUNING – ladìní rozhlasov¥ch stanic
9 VOLUME – nastavení síly zvuku
0 BAND – volba vlnového pásma FM-MW
! Sí†ov¥ kabel – pro pøipojení k síti
@ Spirálov¥ vodiè – pro zlep∂ení pøíjmu FM
# Prostor pro napájecí èlánky – pro pojistné
monoèlánky
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NAPÁJENÍ
NAPÁJENÍ ZE SÍTÌ
1. Zkontrolujte, zda napìtí uvedené na typovém
∂títku na spodní stranì pøístroje souhlasí
s napìtím v místní svìtelné síti.
2. Zasuòte zástrèku sí†ového pøívodu do zásuvky.
Pøístroj se tím zapne a na displeji zaènou blikat
èísla. Znamená to, |e lze nastavit pøesn¥ èas.
3. Pøejete-li si pøístroj zcela vypnout, vytáhnìte
sí†ovou zástrèku ze zásuvky.

POJISTNÉ NAPÁJENÍ
– Pøi v¥padku napìtí se hodiny-radiopøijímaè
vypne.
– Jakmile bude pøijímaè znovu pod napìtím,
èísla na displeji zaènou blikat. Znamená to, |e
je nutné znovu nastavit pøesn¥ èas.
– Aby se pøesn¥ èas a nastaven¥ èas probuzení
pøi v¥padku napìtí nebo vytáhnete-li sí†ov¥
kabel ze zásuvky neztratil, vlo|te do prostoru
pro napájecí èlánky 9 voltov¥ monoèlánek typu
6F22 (nepatøí k pøíslu∂enství): zajistí pojistné
napìtí. V tomto pøípadì v∂ak èasov¥ údaj na
displeji nesvítí, budík ani radiopøijímaè
nefungují.
Pojistné napájecí èlánky mají pouze funkci
zachovat v pamìti nastavení pøesného èasu
a èasu probuzení.
Jakmile bude pøijímaè znovu napájen ze sítì,
na displeji se zobrazí aktuální èasová hodnota.
• Pøed vlo|ením napájecího èlánku zasuòte
zástrèku sí†ového kabelu do zásuvky.
• Do prostoru pro napájecí èlánky vlo|te
monoèlánek.
– Jednou do roka monoèlánek vymìòte: |ivotnost
monoèlánkù nelze pøesnì stanovit. Závisí od
toho, jak èasto byl v¥padek napìtí a jak dlouho
trval. Tento údaj je pro rùzné zemì a regióny
odli∂n¥.
Napájecí èlánky obsahují chemikálie, proto
je, prosím, odhazujte jen do urèen¥ch nádob
na odpadky.
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HODINY

RADIOPØIJÍMAÈ

BUDÍK

NASTAVENÍ HODIN

Hodiny s køemíkov¥m krystalem
Funkce hodin tohoto pøístroje je zaji∂†ována
køemíkov¥m krystalem. Proto chod hodin nezávisí
od frekvence sítì a jejich pøesnost je maximální
(pouze pro typ AJ 3195, viz typov¥ ∂títek).
Zobrazování hodin
Zobrazování hodin probíhá v 24-hodinovém
intervalu.
1. Ovládací tlaèítko hodin nastavte do pozice
TIME SET.
2. Tlaèítko HR resp. MIN podr|te stisknuté
a nastavte hodiny a minuty. Dr|íte-li stisknuté
tlaèítko
– Dr|íte-li stisknuté tlaèítko HR, hodinová
hodnota narùstá v intervalu 00 – 23
– Dr|íte-li stisknuté tlaèítko MIN, minutová
hodnota narùstá v intervalu 00 – 59
3. Jakmile nastavíte |ádan¥ èasov¥ údaj, tlaèítko
HR resp. MIN uvolnìte.
4. Ovládací tlaèítko hodin nastavte do pozice
RUN, zabráníte tím náhodné zmìnì nastavení
hodin.

RADIOPØIJÍIMAÈ
Tyto hodiny mají pouze funkci radiopøijímaèe.
1. Spínaè RAD nastavte do pozice ON.
2. Spínaèem BAND zvolte |ádané vlnové pásmo.
3. Regulátorem TUNING nalaïte |ádanou
rozhlasovou stanici.
4. Regulátorem VOLUME nastavte sílu zvuku.
5. Pøejete-li si pøijímaè vypnout, nastavte spínaè
RAD do pozice OFF.

Pro zlep∂ení pøíjmu radiopøijímaèe
– Pro MW, (AM nebo LW ) má pøístroj
vestavìnou vlastní anténu, její| funkce je
nejúèinnìj∂í, není-li pøístroj umístìn na
kovovém podkladu, ale na podkladu ze døeva
nebo umìlé hmoty. Smìr antény nastavíte
otáèením pøístroje.
– Pro FM nastavíte optimální pøíjem úpln¥m
vysunutím spirálového vodièe na zadní stranì
pøístroje.

NASTAVENÍ BUDÍKA
V∂eobecné informace
Pøejete-li si pøístroj pou|ívat jako budík, musíte
nejprve nastavit èas probuzení.Poté si mù|ete
zvolit ze dvou mo|ností zpùsobu probuzeni:
radiopøijímaèem nebo zvukov¥m signálem. Je-li
budík zapojen, v levém spodním rohu dipleje svítí
jeho oznaèení.
1. Ovládací tlaèítko hodin nastavte do pozice
ALARM.
2. Tlaèítko HR resp. MIN podr|te stisknuté
a nastavte hodiny a minuty.
– Dr|íte-li stisknuté tlaèítko HR, hodinová
hodnota narùstá v intervalu 00 – 23
– Dr|íte-li stisknuté tlaèítko MIN, minutová
hodnota narùstá v intervalu 00 – 59
– Stisknete-li tlaèítko HR a MIN najednou, èas
probuzení se vrátí na hodnotu to 0:00.
3. Jakmile nastavíte |ádan¥ èasov¥ údaj, tlaèítka
HR a MIN uvolnìte.
4. Pøejete-li si vrátit se do funkce hodin, nastavte
ovládací tlaèítko hodin do pozice RUN.
– Pøejete-li si zkontrolovat nastavení budíku,
pøepnìte ovládací tlaèítko hodin do pozice
ALARM.
5. Podle toho, jak¥ zpùsob probuzení jste si zvolili,
radiopøijímaè nebo zvukov¥ signál, nastavte
spínaè ALARM do pozice RAD nebo BUZ.
– V pøípadì volby radiopøijímaèe se
pøesvìdète, zda je hlasitost nastavena na
dostateènou sílu, aby Vás pøijímaè probudil.
– Hlasitost zvukového signálu nelze mìnit.
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Èesky

Dùle|ité!
Pøi nastavování pøesného èasu a èasu probuzení
dbejte na to, abyste zvlá∂† stiskli tlaèítko HR
a zvlá∂† tlaèítko MIN, proto|e pouze tak bude
nastavení hodin a minut pøesné.

AJ3190/14 page 18

BUDÍK/DØÍMACÍ FUNKCE
VYPNUTÍ BUDÍKA
Budík lze vypnout trojím zpùsobem:
Pokud budící funkci nevypnete úplnì, 1 hodinu
a 59 minut po prvém buzení se budík pøechodnì
vypne, jakoby byla zvolena funkce ALARM RESET.
Pøechodné vypnutí budíka
Pøejete-li si budík okam|itì vypnout, ale zároveò
si pøejete, aby Vás druh¥ den v tuté| dobu znovu
probudil:
• Stisknìte bìhem buzení tlaèítko ALARM RESET.

Èesky

Opakování buzení
Tato funkce umo|òuje, aby byl budík zapojen
ka|d¥ch 9 minut.
• Stisknìte tlaèítko SLUMBER OFF/REPEAT ALARM.
• Pøejete-li si, aby bylo buzení zopakováno,
stisknìte tlaèítko SLUMBER OFF/REPEAT ALARM
i bìhem následujícího buzení.
• Nestisknete-li znovu tlaèítko SLUMBER
OFF/REPEAT ALARM, budík bude zapojován 1
hodinu 59 minut a potom se vypne. Nastavená
doba probuzení zùstane v platnosti i pro
následující den, jako po stisknutí tlaèítka
ALARM RESET.
Úplné vypnutí budíka
• Spínaè AL pøepnìte pøed nebo bìhem buzením
do pozice OFF.
– Oznaèení budíka zmizí z displeje.

DAL¤Í INFORMACE
DØÍMACÍ FUNKCE
Délka døímání
Do tohoto pøístroje je zabudován takov¥ èasov¥
spínaè (SLUMBER), kter¥ umo|òuje po urèité dobì
automatické vypnutí radiopøijímaèe a tím pro Vás
klidn¥ poslech pøed usnutím. Délka døímací
funkce je maximálnì 59 minut.
Nastavení délky døímání a vypnutí funkce
1. Ovládací tlaèítko hodin nastavte do pozice
RUN.
2. Spínaè RAD nastavte do pozice OFF a vypnìte
radiopøijímaè.
3. Stisknutím tlaèítka SLUMBER zapojte døímací
funkci.
– Na displeji se zobrazí délka døímání: 0:59.
4. Radiopøijímaè lze vypnout i pøed uplynutím celé
doby døímání:
– Pøejete-li si vypnout døímací funkci, stisknìte
tlaèítko SLUMBER OFF/REPEAT ALARM.
Poznámky:
– Zapojení døímací funkce nemá |ádn¥ vliv na
budík.
– Ztlumíte-li pøi døímací funkci hlas radiopøijímaèe
a jako budík jste zvolili právì radiopøijímaè,
pøesvìdète se, zda bude takto nastavená síla
zvuku staèit na to, aby Vás druh¥ den probudila.

ÚDR\BA
– Nebudete-li hodiny-radiopøijímaè del∂í dobu
pou|ívat, vytáhnìte zástrèku ze zásuvky.
Vyjmìte i napájecí èlánky, proto|e chemikálie,
které obsahují mohou pøístroj po∂kodit.
– Otisky prstù na krytu pøístroje nebo jiná
zneèistìní èistìte lehce navlhèen¥m hadøíkem
nebo jelenicí. Nepou|ívejte alkohol, øedidlo
nebo èistící prostøedky obsahující podobné
látky, které by mohly povrch pøístroje po∂kodit.
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PØEHLED MO\N‡CH ZÁVAD
– V pøípadì jakékoliv závady, pøedtím ne| pøístroj odnesete do opravny, zkontrolujte ho podle ní|e
uveden¥ch bodù.
– Jestli|e se Vám problém na základì na∂ich návrhù nepodaøí vyøe∂it, obra†te se na prodejnu nebo na
servis.

UPOZORNÌNÍ: V |ádném pøípadì se nepokou∂ejte sami opravit pøístroj, proto|e v tomto
pøípadì ztratíte právo na záruku.
BUDÍK NEFUNGUJE

– Mo|ná pøíèina
• ØE¤ENÍ

– Budík není zapojen.
• Nastavte èas probuzení a zvolte zvukov¥ zdroj
(BUZ nebo RAD).

NENÍ ZVUK

– Síla zvuku je nastavena na pøíli∂ nízké hodnotì.
• Zesilte zvuk.

– V pøípadì radiopøijímaèe je síla zvuku pøíli∂
slabá.
• Zesilte zvuk.

¤PATN‡ PØÍJEM ROZHLASOV‡CH STANIC MW

DØÍMACÍ FUNKCE NEFUNGUJE

– Slab¥ signál vysílaèe.
• Natoète pøijímaè tak, aby byl pøíjem optimální
a pøesvìdète se, zda nestojí na kovovém
podkladì.

– Spínaè RAD je v pozici ON (radiopøijímaè je
zapnut¥).
• Pøepnìte spínaè RAD do pozice OFF.

STÁL‡ PRASKOT A PÍSKOT NA PØÍJMU MW
(AM NEBO LW)

– Jin¥ elektrick¥ pøístroj, napø. televizor, poèítaè,
záøivka zpùsobují interferenci.
• Umístìte pøístroj do vìt∂í vzdálenosti od tìchto
pøístrojù.
BÌHEM PØÍJMU FM JE CHVÍLEMI SLY¤ET
PRASKOT

– Slab¥ signál vysílaèe.
• Spirálov¥ vodiè nastavte do optimální polohy.

Èesky

PROBLÉM

– Ovládací tlaèítko hodin je v pozici TIME SET
nebo ALARM.
• Nastavte ovládací tlaèítko hodin do pozice
RUN.

PRO OCHRANU \IVOTNÍHO PROSTØEDÍ
Pøístroj není zabalen do nadbyteèn¥ch obalù.
Udìlali jsme v∂echno proto, aby obal mohl b¥t
rozdìlen na dva stejnorodé materiály: lepenku
(obal) a polyetylén (sáèky).
Pøístroj je vyroben z takov¥ch materiálù, které lze
znovu zpracovat, jestli|e demontá| provádí
speciálnì vybavená odborná firma. Obalové
materiály, pou|ité napájecí èlánky a u|
nepou|iteln¥ pøístroj vlo|te prosím podle místních
zvyklostí do nádob na odpadky.

Typov¥ ∂títek najdete na spodní stranì pøístroje.
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