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Slovensky

OVLÁDACIE PRVKY

Pohľad zhora (pozrite obr. 1 )

1 SET TIME /ALARM OFF 
- nastavuje čas hodín

- vypnutie budíka na 24 hodín
- vypína èasovaè spánku

2 SET ALARM 1 / SET ALARM 2 - nastavuje čas budíka pre budík 1 / budík 2

3 AL1/ AL2 /AL1+2 - vyberie, ktorý budík chcete aktivovať

4 REPEAT ALARM - vypne aktívny budík na dobu 7-8 minút

5 OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ 
OFF: vypne rádio/budík 

ON: zapne rádio

AUTO: aktivuje rádio pre budík

BUZZ: aktivuje pípanie pre budík

6 TIME SET 3  - nastavenie času - rýchlo vpred

7 TIME SET 4  - nastavenie času - vzad

8 SLEEP 
- nastavenie rozhlasového prijímaèa na funkciu driemania
- nastaví čas automatického vypnutia

Pohľad spredu (pozrite obr. 2 )

9 ALARM 1 indikátor - rozsvieti sa, keď je aktivovaný budík 1.

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov

spoločnosti Philips.Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou

Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.



0 ALARM 2 indikátor - rozsvieti sa, keď je aktivovaný budík 2.

! DISPLAY - zobrazí čas hodín/budíka a stav nastavenia

@ Indikátor frekvencie - zobrazuje rádiovú frekvenciu zvoleného vlnového

pásma

Pohľad zozadu (pozrite obr. 3 )

# Dvierka priestoru pre batérie - priestor pre 9 V batériu 6F22 (nie je

súčasťou dodávky) pre zálohovanie pamäti hodín.

$ TUNING +/- – ladenie na rozhlasovú stanicu
% FM/MW - voľba vlnového pásma FM/AM

^ BRIGHTNESS (High alebo Low) - voľba jasu displeja

& Napájací kábel - napájanie  

* ¤pirála - zlep∂enie príjmu vysielania FM
( VOLUME – nastavenie sily zvuku

INŠTALÁCIA

Napájanie

1 Presvedčte sa, či napätie v miestnej svetelnej sieti súhlasí s hodnotou

uvedenou na štítku na spodnej strane prístroja.

2 Jeden koniec sieťového kabelu zasuňte do  jeho druhý koniec do zásu-

vky.

3 Ak si želáte prístroj celkom odpojiť od siete, vytiahnite
zástrčku zo zásuvky.

VOĽBA JASU DISPLEJA
Tu si môžete zvoliť vysoký alebo nízky jas displeja.

• Prepnite prepínač BRIGHTNESS (umiestnený na zadnej strane

prístroja) do polohy HIGH alebo LOW.



ZÁLOHOVANIE PAMÄTE HODÍN
Zálohovanie pamäte hodín umožňuje uloženie nastavení času pre hodiny a
budík až na jeden deň pri prerušení napájania, napr. pri výpadku prúdu. Celé
osvetlenie rádia hodín a displeja sa vypne. Keď sa napájania obnoví, displej
bude zobrazovať správny čas.

1 Odstráňte dvierka priestoru pre batérie a vložte 9 V batériu typu 6F22
(nie je súčasťou dodávky) pre účely zálohovania.

2 Vráťte dvierka priestoru pre batérie späť.

POZNÁMKA: Ak nie je vložená záložná batéria alebo prerušenie napájania trvá
dlhšie, budete musieť znova nastaviť čas hodín aj budíka.

Napájacie články obsahujú chemikálie, preto ich odhadzujte iba do
nádob na odpadky, ktoré sú pre tento účel určené.

Príkon (Pohotovostný)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .< 2W

RÁDIO

Toto zariadenie môžete používať výhradne len ako rádio!

1 Prepínač OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ prepnite do polohy ON a zapne sa
rádio.

2 Prepínačom FM/MW si vyberte vlnové pásmo.
3 Ovládačom TUNING nalaďte požadovanú stanicu.
4 Ovládačom VOLUME nastavte hlasitosť.
5 Prepínač OFF/ON/AUTO/BUZZ prepnite do polohy OFF a rádio sa

vypne.

Zlepšenie príjmu vysielania:
FM: vysuňte teleskopickú anténu. Anténu nakloňte a otáčajte ju. Čias-

točne ju zasuňte, ak je signál príliš silný.
MW: pretože pre toto pásmo má prístroj vlastnú vstavanú anténu. Otáčaním

prístroja nastavte anténu do správneho smeru.



NASTAVENIE ČASU HODÍN

Hodiny sú zobrazované v 24 hodinovom intervale.
1 Stlačte a podržte SET TIME/ALARM OFF.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla TIME SET 3  alebo 4  alebo podržaním

tlačidla TIME SET 3  alebo 4 nastavte hodinu a minútu.
- TIME SET 3 : nastavenie času - rýchlo vpred
- TIME SET 4  : nastavenie času - späť

3 Keď dosiahnete správne nastavenie, uvoľnite tlačidlá SET TIME/ALARM
OFF a TIME SET 3  alebo 4 .

™ Na displeji sa zobrazí a začne plynúť čas hodín.

POUŽÍVANIE BUDÍKA

Tu môžete nastaviť jeden budík (budík 1 alebo budík 2), alebo nastaviť dva
budíky súčasne.Toto nastavenie umožňuje aj dva režimy budíka: Auto
(automaticky - rádio) a Buzz (pípanie).

NASTAVENIE ČASU BUDÍKA

1 Stlačte a podržte tlačidlo SET ALARM 1 alebo SET ALARM 2
2 Opakovaným stláčaním tlačidla TIME SET 3  nebo 4 alebo podržaním

tlačidla TIME SET 3  alebo 4 nastavte hodinu a minútu.
3 Keď dosiahnete požadované nastavenie času, uvoľnite tlačidlá SET

ALARM 1 alebo SET ALARM 2, a TIME SET 3  alebo 4 . Na displeji sa
znova zobrazí čas hodín.

VOĽBA REŽIMU BUDÍKA

1 Nastavte ovládač AL1/AL2/AL1+2 na AL1 (budík 1) alebo AL2 (budík 2),
alebo AL1+2 (budík 1 + budík 2) .

2 Vyberte režim budíka prepnutím ovládača OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ na
AUTO alebo BUZZ.
™ Rozsvieti sa príslušný indikátor budíka.

Užitočná rada:
• Ak ste zvolili režim budíka, skontrolujte, či ste nastavili dostatočnú hla-

sitosť, aby vás zobudil.
• Pípanie je nastavené na pevnú hlasitosť a nie je možnú ju meniť.



VYPNUTIE BUDÍKA

Budík je mo|né vypnú† tromi spôsobmi. Ak nevypnete budík úplne, funkcia 
vypnutia budíka na 24 hodín sa 59 minút po ukonèení prvého budenia 
automaticky zapojí.

VYPNUTIE BUDÍKA NA 24 HODÍN
Ak si |eláte okam|ite vypnú† budík, ale súèasne si |eláte, aby jeho nastavenie
zostalo platné aj pre nasledujúci deò:
• Počas signalizácie budíka stlačte SET TIME/ALARM OFF.

ÚPLNÉ ZRUŠENIE BUDÍKA
Ako zrušiť čas budíka ešte predtým, ako sa spustí, alebo počas jeho signal-
izácie:
• Nastavte ovládač OFF/ON/AUTO/BUZZ do polohy OFF. 

OPAKOVANÉ BUDENIE
Pomocou tejto funkcie sa budík opakovane ozve ka|d¥ch 7-8 minút.
1 Poèas budenia stisnite REPEAT ALARM.
2 Postup je mo|né niekoπkokrát zopakova†.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Toto zariadenie má zabudovaný časovač, ktorú umožňuje automatické vyp-
nutie zariadenia pri prehrávaní rádia po danom časovom intervale.To
umožňuje ľahnúť si, počúvať rádio a zaspať pri tom. Maximálny čas auto-
matického vypnutia je 59 minút.

Nastavenie režimu AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

1 Nastavte ovládač OFF/ON/AUTO/BUZZ do polohy OFF.
2 Nastavte čas automatického vypnutia stlačením tlačidla SLEEP. Držte

toto tlačidlo stlačené a na displeji sa začne odpočítavať čas od 0:59 po
0:00 minút.
™ Automatické vypnutie zrušíte stlačením tlačidla SET TIME/ALARM
OFF.
™ Zostávajúci čas zobrazíte stlačením tlačidla SLEEP.



ÚDRŽBA

• Prístroj umiestnite na pevný, hladký povrch, odkiaľ sa nemôže prevrátiť.

• Ak plánujete toto zariadenie dlhšiu dobu nepoužívať, odpojte napájaciu

zástrčku zo stenovej zásuvky. Okrem toho sa odporúča vybrať batériu z

rádiobudíka. Zabránite tým riziku jej vytečenia a následného poškodenia

rádiobudíka.

• Prístroj nesmie byť vystavený pokvapkaniu alebo ošpliechaniu tekutinou.

• Prístroj ničím neprikrývajte. Okolo ventilačných otvorov ponechajte

aspoň 15 cm volného miesta, aby vznikajúce teplo mohlo unikať a

vetranie bolo dostatočne zabezpečené.

• Ventilácia a voľný priechodu vzduchu nesmú byť obmedzené zakrytím

vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrúsky, záclony a podob-

ne.

• Na prístroj nedávajte žiadne zdroje otvoreného ohža, ako napríklad

horiace sviečky.

• Na prístroj nedávajte žiadne predmety naplnené tekutinou, ako naprík-

lad vázy.

• Trecie plochy mechanických súčiastok prístroja majú samomazací

povrch, preto sa nesmú ničím mazať ani olejovať.

• Prístroj čistite mäkkou, navlhčenou jelenicou. Nepoužívajte alkohol, čpa-

vok, benzín alebo abrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť

kryt prístroja.

UPOZORNENIE
Ak budete používať a nastavovať ovládacie gombíky, resp.
vykonávať operácie inakšie ako je tu uvedené, vystavíte sa
riziku ožiarenia škodlivým žiarením, alebo môže dôjsť k
inému nebezpečnému prípadu.



Pre ochranu životného prostredia

Prístroj nie je zabalený do nadbytočných obalov. Obaly je možné ľahko

rozdeliť na tri rovnorodé materiály: kartón, polystyrén a polyetylén.

Prístroj je vyrobený z materiálov, ktoré je možné znovu použiť, ak demon-

táž robí odborná firma. Obalový materiál, použité napájacie články a už

nepoužiteľný prístroj vložte, prosím, podľa miestnych predpisov a zvyklostí

do určených nádob na odpadky.

Likvidácia starého produktu 
Produkt je navrhnutý a vyrobený za použitia veľmi kvalitných

materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu

použiť.

Keď je k produktu pripevnený symbol s preškrtnutým košom,

znamená to, že je produkt krytý európskou smernicou 2002/96/EC.

Informujte sa o miestnom triedenom zbernom systéme pre elektrické pro-

dukty.

Riaďte sa miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré produkty spolu s bežným

odpadom. Správna likvidácia starého produktu pomôže zabrániť prípadným

negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Upozornenia pre likvidáciu batérií

Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č.
2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým
odpadom.Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného
zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha zabrániť
možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské
zdravie



RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade akejkoľvek závady, predtým ako odnesiete prístroj do opravovne,
skontrolujte ho podľa niže uvedených bodov. Neotvárajte kryt prístroja, aby ste
neriskovali zásah elektrickým prúdom.Ak sa Vám nepodarí problém podľa našich
návrhov vyriešiť, obráťte sa na predajňu alebo na servis.

UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokúšajte sami opraviť prístroj, v tomto prípade totiž
stratíte nárok na záruku.

Problém

– Možná príčina 
• Riešenie

Nie je zvuk

– Sila zvuku je nastavená na nízku hodnotu.
• Nastavte silu zvuku.

Občasné praskanie na príjme FM

– Slab¥ vysielací signál.
• Vysuòte a nastavte ∂pirálovú anténu do správneho smeru.

Stále praskanie a pískanie na príjme MW

– Iné elektrické prístroje, napr. televízor, počítač, žiarivka spôsobujú interferenciu.
• Umiestnite rozhlasový prijímač s budíkom vo väčšej vzdialenosti od týchto

elektrických prístrojov.

Budík nefunguje

– Čas alarmu nie je nastavený / Režim alarmu nie je vybratý
• Pozri Nastavenie času alarmu / Pozri Výber možností režimu budíka

– Slabá sila zvuku pri budení rozhlasov¥m prijímaèom.
• Nastavte silu zvuku.
– Budík rádia nie je nastavený na rádiovú stanicu
• Nalaďte rádiovú stanicu
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