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Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA
2. DISPLEJ
3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA
4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA
5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)
6. ALARM 1 ON/SET (BUDÍK 1 - ZAPNUTÍ/NASTAVENÍ)
7. ALARM 2 ON/SET (BUDÍK 2 - ZAPNUTÍ/NASTAVENÍ)
8. CLOCK SET (NASTAVENÍ HODIN)/MEMORY (PAMĚŤ)/SET WIRELESS TRANSMITTER 

CHANNEL (NASTAVENÍ KANÁLU BEZDRÁTOVÉHO VYSÍLAČE)
9. <</TUNE – (LADĚNÍ –)
10. >>/TUNE + (LADĚNÍ +)
11. VOLUME DOWN (SNÍŽENÍ HLASITOSTI)
12. VOLUME UP (ZVÝŠENÍ HLASITOSTI)
13. ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ RÁDIA)
14. FUNCTION (FUNKCE)
15. SNOOZE (OPAKOVANÉ BUZENÍ)/SLEEP (SPÁNEK)/DIMMER (TLUMENÍ SVITU DISPLEJE)
16. VOLIČ NATURAL SOUND (PŘÍRODNÍ ZVUK)
17. MEMORY+(DALŠÍ POZICE V PAMĚTI)
18. NASTAVENÍ ZAOSTŘENÍ PRO PROJEKČNÍ JEDNOTKU
19. TLAČÍTKO PROJECTION TIME 180° FLIP (ZMĚNA PROJEKCE ČASU O 180°)
20. TLAČÍTKO PROJECTION ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ PROJEKCE)
21. TLAČÍTKO RESET (INICIALIZACE)
22. KONEKTOR DC IN (STEJNOSM. VSTUP)
23. KONEKTOR AUX IN (EXTERNÍ VSTUP)
24. FM ANTÉNA
25. ANTÉNA BEZDRÁTOVÉHO VYSÍLAČE
26. PROSTOR PRO BATERII (ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE)
27. TYPOVÝ ŠTÍTEK (ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE)
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Připojení síťového adaptéru
Tento radiobudík je možno napájet z externího síťového (AC-DC) adaptéru s požadovaným 
stejnosměrným (DC) výstupem 5 V, 500 mA (TL01-050050E) (dodávané příslušenství)

PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ
Připojte síťový adaptér do síťové zásuvky v domácnosti a výstupní konektor DC adaptéru připojte do 
konektoru DC-in (stejnosměrný vstup) na radiobudíku. Tento přístroj je vybaven systémem záložní 
baterie, který vyžaduje 3V plochou lithiovou baterii CR2032 (není součástí příslušenství). Vložte 
baterii do prostoru pro baterii tak, aby byly kladné a záporné (+ a -) póly baterie připojeny k příslušným 
konektorům desky v prostoru pro baterii. Pokud dojde k výpadku síťového napájení, hodiny se 
automaticky přepnou na napájení z baterií a provoz hodin ani paměti časovače nebude přerušen. 
Po obnovení dodávky elektrického proudu se hodiny přepnou zpět na napájení ze sítě.

ZAČÍNÁME
Po připojení střídavého napájení (AC) stiskněte tlačítko Reset v zadní části přístroje.
Přístroj zobrazí na 2 sekundy všechny segmenty a pak se přepne do normálního režimu.

Nastavení času hodin/kanálu bezdrátového vysílače
1) Ve vypnutém stavu (režim zobrazení času, nehraje rádio nebo relaxační melodie) stiskněte 

a podržte tlačítko TIME/MEM pro aktivaci blikání údaje „24 Hr“ (24 hodin).
2) Stisknutím tlačítka  nebo  (Tune - nebo Tune +) nastavte přístroj do režimu „12 Hr“ 

(12 hodin) nebo „24 Hr“ (24 hodin).
3) Stiskněte tlačítko TIME/MEM pro aktivaci blikání hodinových číslic.
4) Stisknutím tlačítka  nebo  (Tune - nebo Tune +) nastavte aktuální počet hodin a pak znovu 

stiskněte tlačítko TIME/MEM pro aktivaci blikání minutových číslic.
5) Stiskněte tlačítko TIME/MEM pro aktivaci blikání kanálu 1.
6) Stisknutím tlačítka Tune + nebo Tune – nastavte kanál 1/kanál 2/kanál 3.
7) Po dokončení a dalším stisknutí tlačítka TIME/MEM bude na displeji blikat čas pro indikaci toho, 

že je nastaven aktuální čas.

Nastavení času budíku
Při nastavování budíku si můžete zvolit úroveň intenzity světla, typ zvuku a úroveň hlasitosti. Budík 
je nastaven, jestliže svítí světelný kruh kolem symbolu ALARM na displeji. Intenzita světla se pomalu 
zvyšuje na zvolenou úroveň během posledních 20 minut před nastaveným časem budíku.

*** Pokud například nastavíte čas budíku na 8:30, světlo začne postupně zesilovat až na max. úroveň 
20 od času 8:10. ***

1) Pro zobrazení času budíku stiskněte jednou tlačítko ALARM1 nebo ALARM2 (  nebo ) .
2) Během doby, kdy je na displeji zobrazen čas budíku, stiskněte a podržte 3 sekundy tlačítko 

ALARM1 nebo ALARM2  pro aktivaci blikání hodinových číslic.
3) Stisknutím tlačítka  nebo  (Tune - nebo Tune +) – nastavte počet hodin budíku.
4) Stiskněte znovu tlačítko ALARM pro aktivaci blikání počtu minut. Stisknutím tlačítka  nebo 

 (Tune - nebo Tune +) nastavte počet minut budíku.
5) Stiskněte tlačítko ALARM pro změnu zvukového režimu (Buzzer - bzučák, Radio - rádio a Nature 

- příroda) budíku.
6) Stisknutím tlačítka  nebo  (Tune - nebo Tune +) vyberte zvukový režim.
7) Stiskněte znovu tlačítko ALARM, aby začaly blikat číslice hlasitosti; pak stisknutím tlačítka  

nebo  (Tune - nebo Tune +) nastavte úroveň hlasitosti budíku.
8) Stiskněte znovu tlačítko ALARM pro aktivaci blikání číslic intenzity světla; pak stisknutím tlačítka 

 nebo  (Tune - nebo Tune +) nastavte úroveň intenzity světla budíku.
9) Po dokončení stiskněte tlačítko ALARM.
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Funkce opakovaného buzení (Snooze) a deaktivace budíku
Pro odložení budíku stiskněte tlačítko SNOOZE - budík se znovu aktivuje přibližně za 9 minut. Tento 
cyklus můžete během cyklu budíku několikrát zopakovat.

Poznámka:
Budík obsahuje tři relaxační melodie, které můžete nastavit pro buzení.
Brook - potok
Bubble- bublání
Forest – šum lesa

Pro vypnutí budíku stiskněte tlačítko ALARM nebo tlačítko ON/OFF na předním panelu.
Pokud chcete, aby se budík následujícího dne nespustil, podržte tlačítko ALARM pro jeho vypnutí. 
Ikona budíku  nebo  zmizí, což indikuje deaktivaci budíku.

Nastavení úrovně intenzity světla
1. Pro nastavení úrovně intenzity světla použijte tlačítko pro nastavení světla 3 a 4.
2. Pro funkci budíku můžete nastavit úroveň intenzity světla v rozmezí 1 až 20.

Poslech rádia
1) Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF v horní části budíku.
2) Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim Rádio.
3) Stisknutím tlačítka  nebo  (Tune - nebo Tune +) vyberte požadovanou stanici v pásmu 

FM. Pokud tlačítko  nebo  (Tune - nebo Tune +)  stisknete, podržíte jednu sekundu a pak 
uvolníte, přístroj automaticky vyhledá další vysílající stanici.

4) Pro vypnutí rádia stiskněte tlačítko ON/OFF v horní části budíku.

Nastavení/načtení předvoleb rádia
Tento přístroj umožňuje nastavit celkem 10 předvoleb stanic v pásmu FM.
1) Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF v horní části budíku.
2) Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim Rádio.
3) Stisknutím tlačítka  nebo  (Tune - nebo Tune +) vyberte požadovanou stanici v pásmu FM.
4) Stiskněte tlačítko Clock set/Memory pro aktivaci blikání údaje „M01“ na displeji.
5) Stiskněte znovu tlačítko TIME/MEM pro nastavení předvolby.
6) Opakováním kroků 2 až 4 nastavte další předvolby.
Když bliká údaj „M01 - M10“, stiskněte tlačítko  nebo  (Tune - nebo Tune +) pro volbu čísla předvolby.

Při načítání předvoleb rozhlasových stanic vyberte číslo předvolby stisknutím tlačítka MEM+ v horní 
části budíku.

Režim spánku
Během poslechu rádia můžete stisknutím tlačítka SNOOZE/SLEEP aktivovat režim spánku. Časovač 
spánku můžete stisknutím tlačítka SNOOZE/SLEEP nastavit v rozsahu 90 až 10 minut. Přístroj se po 
uplynutí nastavené doby automaticky vypne.

EXTERNÍ VSTUP (AUX IN)
Konektor AUX IN lze používat pro přehrávání externích zdrojů audio signálu prostřednictvím 
reproduktorů přístroje.
Konektor AUX IN vyžaduje vstupní signál přiváděný pomocí 3,5 mm audio kabelu.

Poznámka:
3,5mm audio kabel není součástí příslušenství.Externí zdroj nelze použít jako signál pro buzení.

RESET
Tlačítko Reset je umístěno v zadní části přístroje. Po každé výměně baterií nebo v případě, že přístroj 
nefunguje tak, jak by měl, stiskněte toto tlačítko hrotem kuličkového pera. Obnovíte tím výchozí hodnoty 
nastavení, zároveň však ztratíte jakákoli uložená data (nastavení budíku a času).
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DIMMER
V normálním režimu umožňuje nastavení jasu displeje ve třech úrovních.

PROJEKČNÍ JEDNOTKA
Nastavení zaostření: Nastavte jas/zaostření promítaného času otáčením ovladače jasu/zaostření tak, 
aby se na stropě/na stěně zobrazoval čas ostře.
Pro překlopení promítaného obrazu o 180° stiskněte tlačítko Flip.
Pro deaktivaci projekce stiskněte tlačítko PROJECTION ON/OFF

Poznámka: 
Zobrazení času se promítá na strop nebo na stěnu v tmavé místnosti. Maximální projekční vzdálenost 
je 0,9 - 2,7 m (3 - 9 ft).

Poznámka:
Pro nejlepší příjem v pásmu FM zajistěte, aby byla FM anténa zcela rozvinutá a roztažená.
Pro nejlepší příjem signálu síťové zásuvky (AC SOCKET) zajistěte, aby byla anténa na budíku zcela 
rozvinutá a roztažená.(Pro nejlepší příjem signálu síťové zásuvky (AC SOCKET) otáčejte anténou na 
budíku.)
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SÍŤOVÁ ZÁSUVKA (AC SOCKET) S BEZDRÁTOVÝM DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

LED INDIKÁTOR NAPÁJENÍ 

TLAČÍTKO RESET 
(INICIALIZACE)

k výstupu střídavého 
(AC) zdroje energie 

v domácnosti. Přepínač kanálů 1-2-3 

VÝKONOVÝ VÝSTUP PRO ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ:  AC (STŘÍD.) 230 V /MAX. 150 W (ŽÁROVKA)
AC (STŘÍD.) 230 V /MAX. 60 W (HALOGENOVÁ ENERGETICKY 

Popis: Pouze pro řízení osvětlení
Pracovní frekvence: 433 MHz
Efektivní vzdálenost: Přibližně 10,5 m (35 ft) (otevřený prostor)
Výstup pro řízení výkonu: AC (stříd.) ~230 V max. 150 W pouze žárovka či halogenová lampa
Zdroj energie: AC (stříd.) ~230 V, 50 Hz

Poznámka: 
Pokud chcete použít energeticky úspornou žárovku, musí být HALOGENOVÉHO typu

Poznámka:
Po připojení ke zdroji energie stiskněte tlačítko Reset v zadní části této jednotky.

Stiskněte jednou tlačítko 
ALARM. Během doby, kdy je 
na displeji zobrazen čas budíku, 
stiskněte a na 3 sekundy podržte 
tlačítko ALARM pro aktivaci 
blikání hodinových číslic.

Stisknutím tlačítka  nebo 
 (Tune - nebo Tune 
+) nastavte počet hodin 
BUDÍKU.

Stiskněte znovu tlačítko 
ALARM pro aktivaci blikání 
minutových číslic.

Stisknutím tlačítka  nebo 
 (Tune - nebo Tune +) 
nastavte počet minut BUDÍKU.
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Po stisknutí tlačítka ALARM 
můžete změnit zvukový 
režim (Buzzer - bzučák, 
Radio - rádio, Nature - 
příroda) pro budík.

„radio“ buzení rádiem 
„nature“ buzení zvuky přírody 
„buzzer“ buzení bzučákem 

Stisknutím tlačítka  nebo 
 (Tune - nebo Tune +) 
vyberte zvukový režim.

Stiskněte znovu tlačítko 
ALARM pro aktivaci blikání 
číslic hlasitosti.

Stisknutím tlačítka  nebo 
 (Tune - nebo Tune +)  
nastavte úroveň hlasitosti 
BUDÍKU.

Stiskněte znovu tlačítko 
ALARM pro aktivaci blikání 
číslic intenzity světla.

Stisknutím tlačítka  nebo 
 (Tune - nebo Tune +) 
nastavte úroveň intenzity 
světla BUDÍKU. Po dokončení 
stiskněte tlačítko ALARM.

SÍŤOVÁ 
ZÁSUVKA 

SÍŤOVÁ 
ZÁSUVKA 

SÍŤOVÁ 
ZÁSUVKA 

LAMPA LAMPA LAMPA

Postupně zesilující světlo po dobu „20 min“ Probuzení zvukem budíku
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Nastavte přepínač voliče kanálů na kanál 1 

Nastavte přepínač voliče kanálů na kanál 2

Nastavte přepínač voliče kanálů na kanál 3

TECHNICKÉ ÚDAJE
Kmitočtový rozsah: 87,5 - 108 MHz
Záložní baterie: 3 V (plochá lithiová baterie CR2032 × 1, není součástí dodávky)
Zdroj energie
Napájecí adaptér: Vstup AC (stříd.) 100 - 240 V ~ 50/60 Hz; 0,32 A
 Výstup DC (stejnosm.) 5 V; 500 mA (TL01-050050E)
Rozměry budíku: 85 x 178 x 65 mm
Hmotnost: 300 g
Rozměry zásuvky: 119 x 60 x 80 mm
Váha: 220 g

Součástí dodávky je radiobudík, spínaná zásuvka a napájecí zdroj.
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VAROVÁNÍ
1. Pouze pro použití v interiérech.
2. Dálková přepínací jednotka nesmí být připojována navzájem do sebe.
3. Typ odpojení dálkového přepínače: elektronické odpojení.
4. Používejte pro tento radiobudík pouze dodávaný adaptér.
5. Používejte pouze příslušenství nebo díly dodávané výrobcem nebo jeho autorizovaným 

zástupcem.
6. Síťová zásuvka dálkově ovládaného přepínače (Remote Control Switch) (SW-2) je určena pouze 

pro připojení k lampě se žárovkou (230 V AC, max. 150 W) nebo s halogenovou energeticky 
úspornou žárovkou (230 V AC, max. 60 W). Připojení k jiným zátěžím může způsobit vznik 
nebezpečných situací.

7. Nestavte na přístroj zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
8. Neinstalujte přístroj do uzavřených knihovniček nebo regálů, kde není zajištěno dostatečné 

odvětrávání.
9. Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a proto toto zařízení musí zůstat snadno 

přístupné.
10. Nezakrývejte větrací otvory přístroje cizími předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami atd.
11. Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na přístroj předměty 

naplněné tekutinou (například vázy).
12. FM anténu nepřipojujte k vnější anténě.
13. Přístroj by neměl být vystavován přímému slunečnímu světlu, velmi vysokým nebo velmi nízkým 

teplotám, vlhkosti, vibracím a nesmí být používán v prašném prostředí.
14. K čištění povrchu přístroje nepoužívejte materiály s brusným účinkem, benzen, ředidlo nebo 

jiná rozpouštědla. Očistěte přístroj slabým roztokem čisticího prostředku bez brusných účinků 
a následně jemnou utěrkou.

15. Nikdy se nepokoušejte do větracích nebo jiných otvorů v přístroji strkat vodiče, špendlíky nebo 
jiné předměty.

16. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako například přímému slunci, ohni apod.
17. Při likvidaci baterií dbejte na zásady ochrany životního prostředí.
18. Nevyhazujte tento produkt na konci jeho životnosti do běžného domovního odpadu; odevzdejte 

jej do sběrného dvora pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Jeho recyklací 
umožníte opakované použití některých materiálů. Významně tak přispějete k ochraně našeho 
životního prostředí. Adresu příslušného sběrného dvora vám poskytne váš místní úřad.

UPOZORNĚNÍ
V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu
Baterii nahraďte výhradně stejným nebo ekvivalentním typem
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité 
elektrické 
a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné 
likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně 
v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své 
výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje 
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské 
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si 
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci 
tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od 
svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte 
si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého 
prodejce.

Fast ČR a.s.. prohlašuje, že SRC 350 + SRC-WS  je ve shodě se základními požadavky 
a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.  Zařízení lze volně provozovat 
v EU. Prohlášení o shodě je součástí návodu nebo je lze najít na webových stránkách 
www.sencor.eu

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění 
a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
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