Uživatelská příručka

ACR-3280

Radiobudík
(Před použitím si pečlivě přečtěte návod)

Návod k obsluze je možné stáhnout ve formátu PDF:
http://hu.akai-atd.com/uzivatelska-prirucka
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1. ON/OFF: Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zařízení, přepínání mezi režimem AM/FM rádio
2. Set: Nastavení času (Time)
M+: Paměť (Preset)
3. HR: Nastavení hodin
T+: Ladění nahoru
4. MIN.: Nastavení minut
T-: Ladění dolů
5. SLEEP: Zastavení buzení
SNOOZE: Zapnutí opakovaného buzení
6. V+: Hlasitost nahoru
AL1: Budík 1
7. V-: Hlasitost dolů
AL2: Budík 2
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8. Budík 1 bzučák (BUZZER) režim
9. Budík 1 rádio (RADIO) režim
10. Budík 2 bzučák (BUZZER) režim
11. Budík 2 rádio (RADIO) režim
Napájení
AC: 230V ~ 50 Hz
DC: 2x1.5V, mikrotužkové AAA baterie (balení neobsahuje!).
Pro optimální fungování zařízení doporučujeme použivat alkalické baterie. Výrobce udává 6 měsíční
periody na výměnu baterií .
1. Připojte napájecí adaptér do elektronické zásuvky. Pokud se zařízení po zastrčení do zásuvky chová
ne normální, odpojte jej.
2. Vložte baterii (odilozovanými měděnými kontakty) do přihrádky. Používejte pouze stejné baterie. Při
vkládání baterií dbejte na správnou polaritu. Nepsrávne vložení baterie může zapříčinit poškození.
Když jas displeje klesne, vyměňte baterii. Pokud bude zařízení odpojeno od sítě delší dobu, baterii
vyjměte, aby nedošlo k jejímu vybití a poškození zařízení vyteklou baterií.

Zapnutí / Vypnutí zařízení
Pro zapnutí radiobudíku stiskněte tlačítko ON . Pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko OFF .
Nastavení času
1. V zapnutém stavu stiskněte a podržte tlačítko "Set",dokud nezačne čas na displeji blikat.
Nastavte čas: "Hr" hodiny a / nebo "Min" minuty.
2. Stiskněte tlačítko "Set" znovu.
Poznámka: Při nastavování času máte k dispozici cca 4 sekund , v opačném případě bude režim
nastavování času zrušen

Ovládaní rádia
Zvolte si pásmo
Pokud je zařízení v zapnutém stavu , opětovným stiskem stiskněte tlačítko ON/OFF , a potom zvolte si
pásmo FM nebo AM. Zvolené pásmo se zobrazí na displeji.
Manuální ladění stanic
1. Vyhledejte zvolenou stanici pomocí tlačítek T – nebo T +.
2. Nastavte úroveň hlasitosti.
Automatické ladenie staníc
Stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlo T - alebo T +. Zariadenie vyberie a naladí frekvenciu
práve počúvanej stanice s najsilnejším signálom. Ladenie staníc môžete vykonávať pomocou tlačidiel
T – alebo T +
Zlepšení příjmu:
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FM: Zlepšení přijmu dosáhnete úplným vytažením teleskopické FM antény.
AM: Optimální příjem si zajistíte horizontálním natočením radiobudíkem.
Radiobudík nemějte položený na žádném kovovém povrchu , protože tento by mohl rušit jeho příjem

Uložení rádiových stanic do paměti
Zařízení dokáže uložit 10 FM a 10 AM rozhlasových stanic rádia.
Stiskněte a podržte tlačítko " M + " do 4 sekund , a pak se nalezena stanice uloží automaticky do paměti.
Ruční ukládání:
1. Udělejte ruční nebo automatické vyhledání rozhlasových stanic
2. Stiskněte a podržte tlačítko " M + " do 1 sekunda . Tehdy na displeji začne blikat ' P 01 '
3. Vyberte si zvolenou stanici.
4. Pro uložení stiskněte tlačítko“M+”.
5. Pro uložení ostatních rádiových stanic opakujte si kroky1.- 4.
Přehrávaní uložených rozhlasových stanic
Stiskněte tlačítko " M + " , " P 01 " se zobrazí na displeji. Pro vybírání stanic opakovaně stiskněte tlačítko
se symbolem " M + "
Nastavování budíku nebo režimu buzení
1. V zapnutém stavu stiskněte tlačítko " ALARM 1 " Funkce buzení obsahuje dva režimy a to buzení
rádiem nebo pomocí bzučáku . Nastavte režim buzení a pak displej začne blikat .
2. Stisknutím " HR " a / nebo " MIN " nastavte správný čas .
3. Pro akceptování nastavení stiskněte tlačítko " Alarm 1 "
Poznámka: Nahoru uvedenou metodou můžete použivat i tlačítka " Alarm 2 " a " ALARM 2 "
Zastavení buzení
1-Opakovaní buzení
Stiskněte tlačítko " SNOOZE " , buzení přestane a opět se spustí po přibližně 9 minutách .
2-Zastavení buzení
Stiskněte tlačítko " OFF " nebo tlačítko " ALARM 1 " . Buzení přestane , ale druhý den se spustí ve
stejném čase .
3-Vypnutí buzení
Stiskněte znovu tlačítko “ALARM 1”. Indikátor buzení z displeje zmizí.
Poznámka: Stejná metoda se vztahuje i na tlačítka " Alarm 2 " a " ALARM 2 "
Funkce automatického vypnutí
Zapněte rádio ( nebo v zapnutém stavu ) , pak stiskněte tlačítko " SLEEP " a vyberte si nastavený čas
(90-80-70-60-50-40-30-20-10), který rádio automaticky vypne.
Pro vypnutí stiskněte tlačítko " SLEEP " a zvolte si opci OFF .
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Technické údaje
Napájení:

AC

230V~50Hz

DC

3V

VDE konektor

2x1.5V, AAA baterie (balení neobsahuje)

Rozh.pásmo Frekvencie: FM 87.5-108MHz
AM 522-1620kHz
Rozměry:

116(L) x 92(W) x 45(H) mm

Důležité informace

Výstraha: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem , neotevírejte kryt (ani zadní
část) . Uvnitř nejsou žádné uživatelů opravitelné součástky . Opravu přenechejte na
autorizovaný servis

Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost
neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř přístroje .
Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých
provozních a údržbových ( servisních ) pokynů v literatuře přiložené k výrobku.
Bezpečnostní upozornění
- Přístroj používejte pouze při normální teplotě okolí.
- Přístroj umístěte vždy v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů.
- Umožněte dostatečné proudění vzduchu kolem zařízení, aby nedošlo k jeho přehřívání.
- Otvory nikdy nezakrývejte položením přístroje na lůžko, koberce nebo podobnou pólech.
- Na zařízení neumísťujte hořící svíčky.
- Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem , nepokládejte na přístroj nádoby
naplněné tekutinou (např . vázy)
- Baterie nenabíjejte, nerozebírejte a nechádžte do ohně .
- Připojte zařízení do snadno dostupné elektrické zásuvky. V případě výskuty jakýchkoli
nestandardních odchálok v provozu jej okamžitě odpojte od elektrické sítě.

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších
evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
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