Uživateľská príručka

ACR-3280

Rádiobudík
(Pred použitím si pozorne prečítajte návod)

Návod na obsluhu je možné stiahnuť vo formáte PDF:
http://hu.akai-atd.com/uzivatelska-prirucka
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1. ON/OFF: Tlačidlo zapnutia/vypnutia alebo prepínač režimov AM/FM rádio
2. Set: Nastavenie času (Time)
M+: Pamäť (Preset)
3. HR: Nastavenie hodín
T+: Ladenie nahor
4. MIN.: Nastavenie minút
T-: Ladenie nadol
5. SLEEP: Zastavenie budenia
SNOOZE: Zapnutie opakovaného budenia
6. V+: Hlasitosť nahor
AL1: Budík 1
7. V-: Hlasitosť nadol
AL2: Budík 2
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8.

Budík 1 bzučiak (BUZZER) režim

9.

Budík 1 rádio (RADIO) režim

10. Budík 2 bzučiak (BUZZER) režim
11. Budík 2 rádio (RADIO) režim
Napájanie
AC: 230V ~ 50 Hz
DC: 2x1.5V, mikrotužkové AAA batérie (balenie neobsahuje!).
Pre optimálne fungovanie zariadenia odporúčame použivať alkalické batérie. Výrobca udáva 6
mesačné periódy na výmenu batérií.
1. Pripojte napájací adaptér do elektronickej zásuvky. Ak sa zariadenie po zastrčení do zásuvky chová
nie normálne, odpojte ho.
2. Vložte batériu (odilozovanými medenými kontaktmi) do priehradky. Použivajte iba rovnaké batérie.
Pri vkladaní batérií dbajte na dodržanie správnej polarity. Nepsrávne vloženie batérie môže
zapríčiniť poškodenie. Keď jas displeja klesne, vymente batériu. Ak bude zariadenie odpojené od
siete dlhšiu dobu, batériu vyberte, aby nedošlo k jej vybitiu a poškodeniu zariadenia vytečenou
batériou.
Zapnutie/Vypnutie zariadenia
Pre zapnutie radiobudíka stlačte tlačidlo ON. Pre vypnutie stlačte a podržte tlačidlo OFF.
Nastavenie času
1. V zapnutom stave stlačte a podržte tlačidlo "Set", až kým nezačne čas na displeji blikať.
Nastavte čas: "Hr" hodiny a / alebo "Min" minúty.
2. Stlačte tlačidlo "Set" znova.
Poznámka: Pri nastavovaní času máte k dispozícii cca 4 sekúnd, v opačnom prípade bude
režim nastavovania času zrušený.
Ovládanie rádia
Zvoľte si pásmo
Ak je zariadenie v zapnutom stave,opätovným stlačením stlačte tlačidlo ON/OFF , a potom zvoľte si
pásmo FM alebo AM. Zvolené pásmo sa zobrazí na displeji.
Ručné ladenie staníc
1. Vyhľadajte zvolenú stanicu pomocou tlačidiel T – alebo 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 +
Zlepšenie príjmu:
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FM: Zlepšenie príjmu dosiahnete úplným vytiahnutím teleskopickej FM antény.
AM: Optimálny príjem si zabezpečíte horizontálnym natočením rádiobudíka.
Rádiobudík nemajte položený na žiadnom kovovom povrchu, pretože tento by mohol rušiť jeho príjem.

Uloženie rádiových stanic do pamäte
Zariadenie dokáže uložiť 10 FM a 10 AM rozhlasových staníc rádia.
Stlačte a podržte tlačidlo “M+” do 4 sekúnd, a potom sa najdená stanica uloží automaticky do pamäte.
Manuálne ukladanie:
1. Urobte manuálne alebo automatické vyhľadanie rozhlasových staníc.
2. Stlačte a podržte tlačidlo “M+” do 1 sekunda. Vtedy na displeji začína blikať 'P 01'.
3. Vyberte si zvolenú stanicu.
4. Pre uloženie stlačte tlačidlo “M+”.
5. Pre uloženie ostatných rádiových staníc opakujte si kroky 1.- 4.
Prehrávanie uložených rozhlasových staníc
Stlačte tlačidlo “M+”, “P 01” sa zobrazí na displeji.
Pre vyberanie staníc opakovane stlačte tlačidlo so symbolom “M+” .

Nastavovanie budíka alebo režimu budenia
1. V zapnutom stave stlačte tlačidlo “ALARM 1” Funkcia budenia obsahuje dva režimy a to budenie
rádiom alebo pomocou bzučiaka. Nastavte režim budenia a potom displej začne blikať.
2. Stláčaním “HR” a/alebo “MIN” nastavte správny čas.
3. Pre akceptovanie nastavenia stlačte tlačidlo “Alarm 1”
Poznámka: Hore uvedenou metódou môžete použivať aj tlačidlá “Alarm 2” a “ALARM 2” .
Zastavenie budenia
1-Opakovanie budenia
Stlačte tlačidlo “SNOOZE”, budenie prestane a opäť sa spustí po približne 9 minútach.
2-Zastavenie budenia
Stlačte tlačidlo “OFF” alebo tlačidlo “ALARM 1”. Budenie prestane, ale druhý deň sa spustí v tom istom
čase.
3-Vypnutie budenia
Stlačte znova tlačidlo “ALARM 1”. Indikátor budenia z displeja zmizne.
Poznámka: Tá istá metóda sa vzťahuje aj na tlačidlá “Alarm 2” a “ALARM 2”
Funkcia automatického vypnutia
Zapnite rádio (alebo v zapnutom stave), potom stlačte tlačidlo “SLEEP” a vyberte si nastavený čas
(90-80-70-60-50-40-30-20-10), ktorý rádio automaticky vypne.
Pre vypnutie stlačte tlačidlo “SLEEP” a zvoľte si opciu OFF.
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Technické údaje
Napájanie:

AC

230V~50Hz

DC

3V

VDE konektor

2x1.5V, AAA batérie (balenie neobsahuje)

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

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

Dôležité informácie

Výstraha: Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt (ani zadnú časť).
Vnútri nie sú žiadné použivateľom opraviteľné súčiastky. Opravu prenechajte na
autorizovaný servis

Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa
na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja.
Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých
prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.
Bezpečnostné upozornenia
- Prístroj používajte iba pri normálnej teplote okolia.
- Prístroj umiestnite vždy v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov.
- Umožnite dostatočné prúdenie vzduchu okolo zariadenia, abo nedošlo k jeho prehrievaniu.
- Otvory nikdy nezakrývajte položením prístroja na lôžko, koberce alebo podobnú polochu.
- Na zariadenie neumiestňujte horiace sviečky.
- Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou (napr. vázy).
- Batérie nenabíjajte, nerozoberajte a nechádžte do ohňa.
- Zariadenie pripojte do ľahko dostupnej elektrickej zásuvky. V prípade výskuty akýchkoľvek
neštandardných odchálok v prevádzke ho okamžite odpojte od elektrickej siete.

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
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