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Dodávané příslušenství
– 1 x AC napájecí adaptér 7,5 V
Vrchní a čelní panel (Viz 1)
1 RADIO ON/OFF

– zapíná/vypíná rádio; zobrazení rozhlasové frekvence
– vypnutí časovače
2 BAND – Volba FM/MW vlnového rozsahu
3 ALARM RESET/SLEEP
– vypnutí aktivního budíku na 24 hodin
– aktivace rádia pro funkci usínání s hudbou
– zobrazení/nařízení/vypnutí časovače pro usínání s hudbou
4 REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL
– Odložení budíku o 9 minut
– Změna jasu osvětlení displeje
– Vypnutí funkce SLEEP
5 DISPLEJ – zobrazuje hodiny/budíky a jejich stav
6 AL1 (AL ) – Zapíná a vypíná budík ALAM 1 v režimu rádia
– Zobrazuje čas pro ALAM 1
7 AL2 (AL ) – Zapíná a vypíná budík ALAM 2 v režimu bzučáku
– Zobrazuje čas pro ALAM 2
8 Bateriový prostor – pro 4 baterie typu R6, UM3, AA
9 RESET – stiskněte, pokud přístroj/displej nereaguje na stisk žádného tlačítka
Zadní panel (Viz 2)
1 TUNING +/- – ladění rozhlasových stanic
2 VOLUME – nastavení hlasitosti
3 DC 7,5 V
– zástrčka pro AC/DC 7,5 V adaptér
4 Kablík – zlepšuje FM příjem

Levý a pravý panel (Viz 3)
1 Projekční čočka
2 REVERSE PROJECTION – převrácení číslic hodin vzhůru nohama
3 PROJECTION ON/OFF – zapnutí/vypnutí promítání hodin
4 ROTATE PROJECTION – jemné nastavení projekce do jiného úhlu
5 SET ALARM 1 / PRESET 1 – Nařízení času pro první budík ALARM 1

– Uložení, vyvolání a zobrazení stanice 1
6 SET ALARM 2 / PRESET 2 – Nařízení času pro první budík ALARM 2

– Uložení, vyvolání a zobrazení stanice 2
7 MINUTE+ / PRESET 3 – Seřízení minut pro hodiny a budík

– Uložení, vyvolání a zobrazení stanice 3
8 SET TIME / PRESET 4 – Nastavení hodin

– Uložení, vyvolání a zobrazení stanice 4
9 HOUR+ / PRESET 5 – Seřízení hodin pro hodiny a budík

– Uložení, vyvolání a zobrazení stanice 5
Napájení
Baterie (nejsou přiloženy)
1 Otevřete dvířka bateriového prostoru a vložte 4 baterie (nejlépe PHILIPS
POWER LIFE nebo alkalické články) typu R6, UM3 nebo AA. Dodržujte
značení v bateriovém prostoru.
2 Když jsou baterie vybité, nebo pokud nebudete přístroj delší dobu používat,
vyjměte baterie z přístroje.
• Při výměně baterií zůstanou nastavení hodin, budíků a předvolených stanic
uložena po dobu 3 minut (viz „samostatné zálohování“)
Baterie obsahují chemické látky, proto je třeba staré baterie likvidovat
v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.

Síťový adaptér
1 Připojte síťový adaptér do zástrčky CD 7,5 V na přístroji a do síťové zásuvky.
t indikuje, že je přístroj napájen prostřednictvím síťového adaptéru.
• Ujistěte se, že je adaptér řádně připojen, aby se šetřila energie baterií!
2 Pokud přístroje nepoužíváte, vždy odpojte napájecí adaptér ze síťové zásuvky.
t indikátor zhasne.
Užitečný tip: Používejte pouze přiložený napájecí adaptér. Předejdete tak
možnému poškození přístroje!
Typový štítek se nachází na spodní straně přístroje.
Samostatné zálohování
Samostatné zálohování umožňuje v případě výpadku napájení (například při výměně
baterií) uchovat po dobu 3 minut všechna nastavení přístroje (předvolené stanice,
nastavení budíků a hodin). Radiobudík a osvětlení se v takovém případě vypne.
Pokud je napájení obnoveno po 3 minutách a displej zobrazí:
• blikající údaj hodin – znamená to, že je třeba znovu nastavit hodiny.
Režim slabých baterií
indikuje slabé baterie. Vyměňte baterie za nové, aby byla zajištěna řádná
činnost všech funkcí
Základní funkce
Reset
V případě zablokování přístroje externími vlivy (například výbojem
elektrostatické elektřiny) umožňuje tlačítko RESET vynulovat nastavení přístroje
a provést jeho inicializaci.
• Pomocí kuličkového pera stiskněte RESET na spodní straně přístroje.
Jas osvětlení
Stiskněte jednou nebo vícekrát REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL.
• Jas displeje je možné nastavit na následující hodnoty:
Vysoký t střední t nízký t vysoký (při napájení ze sítě)
Nízký t vysoký t nízký t vysoký (při napájení z baterií)

Zlepšení příjmu:
Pro FM: rozviňte a rozviňte kablík tak, abyste docílili optimálního příjmu.
Pro MW: přístroj je vybaven vestavěnou anténou. Nasměrujte anténu změnou
polohy přístroje.
ULOŽENÍ A VYVOLÁNÍ PŘEDVOLENÝCH STANIC
Do paměti přístroje můžete uložit celkem až 10 rozhlasových stanic, 5 pro
každý vlnový rozsah.
1 Nalaďte požadovanou stanici (viz naladění rozhlasových stanic).
2 Chcete-li stanici uložit jako předvolbu, podržte některé z tlačítek PRESET
1-5, dokud neuslyšíte dvojí pípnutí.
t Na displeji se zobrazí číslo předvolby této stanice.
3 Opakováním kroků 1 a 2 můžete uložit další stanice.
• Uložením jiné stanice pod stejné číslo předvolby vymažete dříve uloženou stanici.
4 Stiskem tlačítka PRESET 1-5 naladíte požadovanou předvolenou stanici.
Používání budíku
Obecné
Je možné nastavit dva různé časy buzení. To je užitečné, pokud potřebujete
vstávat v různých časech, například během pracovního týdne a o víkendu:
• ALARM 1 – režim rádia
• ALARM 2 – režim bzučáku. Přívětivý tón budíku postupně zvyšuje frekvenci pípání.
Nastavení času a režimu budíku (Viz 3)
1. Zkontrolujte, že je vypnuté rádio.
2. Zapněte stiskem AL1 nebo AL2.
t Displej: U příslušné ikony AL
nebo AL se objeví symbol ON.
3. Stiskněte a podržte SET ALARM 1 nebo SET ALARM 2, dokud se
nerozblikají číslice času buzení.
4. Podržte nebo opakovaně stiskněte HOUR+ nebo MINUTE+ a nastavte
hodinu, respektive minutu buzení. Když docílíte požadovaného nastavení,
tlačítko HOUR+ nebo MINUTE+ pusťte.
5. Po nastavení hodiny a minuty buzení potvrďte nastavení stiskem SET
ALARM 1 nebo SET ALARM 2.

Užitečný tip:
– Při napájení z baterií je ve výchozím stavu nastavena nízká intenzita
osvětlení, aby se šetřila energie baterií.
Jakékoli jiné použití BRIGHTNESS CONTROL pro jasnější nastavení displeje
bude proto omezeno.
Nastavení hodin
Čas se zobrazuje ve 24-hodinovém formátu.
1. Zkontrolujte, že je vypnuté rádio.
2. Stiskem SET TIME vstupte do režimu nastavení času.
3. Podržte nebo opakovaně stiskněte HOUR+ nebo MINUTE+ a nastavte
hodinu, respektive minutu. Když docílíte požadovaného nastavení, tlačítko
HOUR+ nebo MINUTE+ pusťte.
4. Potvrďte stiskem SET TIME.
Rádio
1 Stiskem RADIO ON/OFF rádio zapněte.
t Displej zobrazí krátce frekvenci naposledy přijímané rozhlasové stanice
a poté se vrátí k zobrazení času. Pokud posloucháte předvolenou
stanici, zobrazuje se také číslo předvolby (Viz 4).
2 Chcete-li změnit vlnový rozsah, stiskněte BAND.
3 Hlasitost nastavte pomocí VOLUME.
4 Stiskem RADIO ON/OFF rádio vypnete.
Užitečné tipy:
– V pohotovostním režimu se zobrazují hodiny. Chcete-li zjistit rozhlasovou frekvenci:
• Stiskněte jednou nebo vícekrát RADIO ON/OFF;
• V případě předvolených stanic stiskněte jednou nebo opakovaně
odpovídající tlačítko PRESET (1-5).
NALADĚNÍ ROZHLASOVÝCH STANIC
Automatické ladění
• Stiskněte na 1 vteřinu nebo déle TUNING +/- pro naladění požadované stanice.
t Rozhlasový přijímač automaticky naladí rozhlasovou stanici
o dostatečně silném signálu.
Manuální ladění
• Stiskněte krátce opakovaně TUNING+/-, dokud nenaladíte požadovanou frekvenci.

Užitečné tipy:
– Pokud máte zvoleno AL1 (AL ), ujistěte se před vypnutím, že je přístroj
řádně naladěn na rozhlasovou stanici.
– Pokud nastavíte a aktivujete oba budíky na stejný čas, bude v tento čas
aktivován pouze budík AL2 (AL ).
– Pokud jsou zapnuté oba budíky AL1 (AL ) a AL2 (AL ), zobrazuje
displej budík, který nastane jako první.
– Chcete-li zjistit časy nastavené pro budík AL1 nebo AL2, stiskněte tlačítko
AL1 nebo AL2.
– Není možné nastavovat čas budíku během buzení nebo odloženého
(opakovaného) buzení.
Vypnutí budíku
Existují tři způsoby vypnutí budíku. Pokud budík zcela nezrušíte, aktivuje se
59 minut po prvním vypnutí alarmu automaticky funkce OPAKOVÁNÍ BUDÍKU
ZA 24 HODIN (24-hour ALARM RESET).
OPAKOVÁNÍ BUDÍKU ZA 24 HODIN
Pokud chcete budík okamžitě vypnout, ale zároveň chcete ponechat stejné
nastavení budíku i pro následující den:
• Stiskněte ALARM RESET/SLEEP.
t Uslyšíte pípnutí potvrzující aktivaci funkce obnovení budíku za 24 hodin.
ODLOŽENÍ BUDÍKU
Buzení se bude opakovat v intervalech po 9 minutách.
• Během buzení stiskněte REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL…
t Na displeji se až do opakování budíku objeví blikající symbol (AL
)
nebo (AL ).
• Chcete-li, můžete buzení znovu odložit o 9 minut (maximálně šestkrát).
ÚPLNÉ ZRUŠENÍ BUDÍKU
• Stiskněte jednou nebo víckrát tlačítko AL1 nebo AL2, dokud se pod
odpovídající ikonou (AL ) nebo (AL ) neobjeví OFF.

Funkce SLEEP (Viz 6)
O funkci Sleep
Tento přístroj je vybaven časovačem, který umožňuje rádio po uplynutí
nastaveného času automaticky vypnout. Volit lze mezi čtyřmi časy do usnutí.
Nastavení a vypnutí funkce SLEEP
1 Během 1 vteřiny stiskněte dvakrát ALARM RESET/SLEEP, dokud se na
displeji nezobrazí SLEEP a SL:60.
t Rádio se automaticky zapne a naladí posledně naladěnou stanici.
2 Chcete-li zvolit jiný čas do vypnutí, stiskněte ALARM RESET/SLEEP do
1 vteřiny znovu, než se displej vrátí k zobrazení času.
t Na displeji se postupně zobrazuje: SL:30, SL:15 a OFF.
3 Chcete-li zrušit funkci časovače, stiskněte jedno z tlačítek:
– RADIO ON/OFF
– REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL…
– ALARM RESET / SLEEP jednou nebo víckrát, dokud z displeje nezmizí
SLEEP.
Používání projekce
Možná již máte zkušenosti s hledáním hodin po tmě. Díky této projekční funkci
můžete promítat hodiny například na zeď nebo na strop (jako projekční plochu
nedoporučujeme nábytek nebo zrcadla).
1 Zapněte projekci stiskem PROJECTION ON/OFF.
t Projekční čočka se červeně rozsvítí.
2 Otáčejte kolečkem projekční čočky (maximálně 180 stupňů doleva nebo
doprava) a také přístrojem, je-li třeba, a nalezněte vhodný projekční povrch
(Viz 7).
3 Chcete-li promítaný čas obrátit vzhůru nohama, stiskněte tlačítko REVERSE
PROJECTION.
4 Chcete-li změnit projekci mírně do jiného úhlu, otáčejte kuličkou ROTATE
PROJECTION (maximálně 75 stupňů doleva nebo doprava).
5 Projekci vypnete stiskem PROJECTION ON/OFF.
t Projekční čočka zhasne.

Odstraňování potíží
V případě poruchy zkontrolujte před odnesením přístroje do opravy nejprve
níže uvedené body. Pokud nejste schopni s pomocí těchto pokynů problém
odstranit, obraťte se na vašeho prodejce nebo servisní středisko.
VAROVÁNÍ: Za žádných okolností se nepokoušejte opravit přístroj vlastními
silami, záruka na přístroj by tak pozbyla platnosti. Přístroj neotvírejte, hrozí
riziko úrazu elektrickým proudem!
Žádný zvuk
– Není nastavena hlasitost
• Nastavte hlasitost
Není osvětlen displej / závada displeje / nefunguje rádio a budík
– Přístroj je v režimu nízké spotřeby
• Připojte síťový napájecí adaptér nebo vložte nové baterie

Užitečné tipy:
– Při provozu z baterií projekční lampa zasvítí jen krátce, aby se šetřila
energie baterií.
– Pro delší projekční časy prosím použijte k napájení přístroje dodávaný 7,5 V
AC síťový adaptér.
Údržba a bezpečnost
• Pokud nebudete přístroj delší čas používat, vyjměte baterie.
• Nevystavujte přístroj vlhkosti, dešti, prachu a nadměrnému teplu od zdrojů
tepla nebo přímého slunce.
• K čištění použijte měkký navlhčený hadřík nebo jelenici. Nepoužívejte čistící
přípravky obsahující benzín, ředidlo, atd. Mohli byste poškodit povrchovou
úpravu přístroje.
Životní prostředí
Obalový materiál byl omezen na minimum a sestává pouze z papíru a lepenky.
Přístroj je vyroben z materiálů, které lze v případě rozebrání specializovanou
společností recyklovat. Dodržujte prosím místně platné předpisy upravující
likvidaci obalových materiálů a vysloužilých přístrojů.

Nefunguje budík
– Není nastaven čas/režim budíku
• Viz NASTAVENÍ BUDÍKU
– Příliš slabá hlasitost rádia
• Zvyšte hlasitost
– Při AL1 (AL ) není naladěna rozhlasová stanice
• Před nastavením budíku na AL1 a vypnutím rádia zkontrolujte, zda je
naladěna rozhlasová stanice.
Rozmazaná projekce
– Příliš velká vzdálenost nebo úhel mezi přístrojem a projekční plochou
• Zmenšete vzdálenost/úhel.

Chyba displeje / přístroj nereaguje na stisk tlačítek
– Elektrostatický výboj
• Kuličkovým perem stiskněte RESET na spodní straně přístroje. Nebo na
5 minut odpojte napájecí adaptér a vyndejte baterie, poté opět zapněte.
Nepřetržité praskání a šum během FM příjmu
– Rušení jinými elektrickými přístroji, například TV, počítačem, zářivkou
• Přesuňte radiobudík mimo dosah rušení
Přerušované praskání během FM příjmu
– Slabý signál
• Rozviňte a nasměrujte anténní kablík
Tento produkt vyhovuje požadavkům Evropské unie elektromagnetickou
kompatibilitu.
Typový štítek a výrobní číslo se nacházejí uvnitř bateriového prostoru.

