
Projekční budík   First FA-2419  
Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Chcete-li, aby vám bezpečně a plně sloužil, přečtěte si prosím pečlivě
tyto pokyny a dodržujte je. Vyhnete se tak nesprávnému použití nebo poškození výrobku. Zabraňte neoprávněnému použití tohoto 
přístroje a vždy respektujte veškerá pravidla týkající se manipulace s elektrickými  spotřebiči. Návod pro obsluhu uschovejte pro 
budoucí potřebu. 
UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE 
POZOR: Abyste zabránili nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem, nevystavujte spotřebič dešti ani jiné vlhkosti. Proto nesmí 
být spotřebič používán blízko zdroje vody nebo ve vlhkém prostředí (koupelna, bazén, dřez apod.). 
POZOR: Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani jiné tekutiny. 

 Neumisťujte na spotřebič žádné předměty obsahující vodu (např. vázy apod.). 
 Neumisťujte spotřebič na přímé sluneční světlo, blízko topných těles či jiných zdrojů tepla ani na místo vystavené nadměrné 

prašnosti nebo mechanickým otřesům. y Nevystavujte spotřebič extrémním teplotám. Spotřebič je určen pro používání v 
mírném klimatu. 

 Neumisťujte do blízkosti spotřebiče žádné objekty, které produkují teplo (svíčka, popelník apod.). 
 Umístěte spotřebič na rovný, pevný a stabilní povrch. 
 Neinstalujte spotřebič v šikmé poloze. Je určen k provozu pouze v horizontální poloze. 
 Instalujte spotřebič na místě s dostatečným odvětráváním, abyste zabránili vnitřnímu přehřívání. Neumisťujte jej do 

uzavřených míst jako knihovny, skříňky apod. y Nezakrývejte ventilační otvory spotřebiče. 
 Neinstalujte spotřebič na měkký povrch, jako je koberec nebo deka, který by mohl zakrýt ventilační otvory. 
 Neumisťujte na spotřebič těžké předměty. 
 Tento spotřebič není hračka. Nedovolte, aby jej bez dozoru používaly děti. 
 Nedovolte, aby děti do spotřebiče strkaly cizí předměty. 
 Kvůli přechodnému vlivu elektrostatického výboje nebo výkyvu v napětí může přístroj přestat správně fungovat a vyžadovat,

aby jej uživatel resetoval. 

INFORMACE O BATERIÍCH
 Aby spotřebič správně fungoval, musí být vybaven vhodnými bateriemi: Lithiovou baterií CR.2032 3 V. 
 Používejte pouze doporučené baterie.
 Při vkládání baterií dodržujte správnou polaritu. 
 Baterie vkládejte tak, aby nemohlo dojít ke zkratu. 
 Baterie nedobíjejte, ani se je nesnažte rozebírat. Baterie nevhazujte do ohně. 
 Pokud se tekutina obsažená v bateriích dostane do kontaktu s očima nebo pokožkou, ihned dané místo opatrně omyjte čistou 

vodou a poraďte se s lékařem. 
 Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, například ze slunečního záření, ohně apod. 

POZOR: V případě nesprávného vložení baterií hrozí nebezpečí
výbuchu. 

Popis 
Část A – Displej 
A1: Zobrazení času nebo FM frekvence 
A2: Ikona BUDÍK 1 
A3: Ikona BUDÍK 2 
A4: Ikona SNOOZE 
A5: Ikona RÁDIA 
A6: Ikona SLEEP 

Část B – Vzhled 
B1: Tlačítka 
B2: Displej 
B3: Projektor 
B4: Reproduktor 
B5: Přihrádka na baterie 
B6: Vstup pro napájení 

Uvedení do provozu 
Vložte baterii CR2032 do prostoru pro baterie a dbejte přitom
vyznačené polarity. Nyní zapojte napájecí adaptér  do zdířky pro
napájení a poté do elektrické zásuvky. V tomto okamžiku se 
rozsvítí displej a hodiny 0:00. 

Nastavení hodin 
Pro vstup do nastavení hodin stiskněte a podržte tlačítko „SET“
po dobu cca 2 sekund. Hodnoty jednotlivých položek 



nastavení měníte šipkami  a . Krátkým stiskem tlačítka „SET“ potvrdíte nastavené hodnoty a přejdete na další položku ▲ ▼
v nastavení. Sekvence nastavení je následující: 
HODINY -> MINUTY-> FORMÁT HODIN 12/24 -> KONEC 
Poznámka: Pokud jste v nastavení a nedotknete se žádného tlačítka po dobu 20 sekund, tak se nastavení uloží a displej se přepne do 
režimu zobrazení hodin. 

Nastavení budíků 
V režimu zobrazení hodin krátkými stisky tlačítka „SET“ přepínáte zobrazení mezi budíkem 1 a budíkem 2. Pro vstup do 
nastavení budíků stiskněte a držte tlačítko „AL1-2“. Krátkým stiskem tlačítka „AL1-2“ potvrdíte nastavené hodnoty a 
přejdete na další položku v nastavení. Sekvence nastavení je následující (B1 = budík 1, B2 = budík 2): 
B1 HODINA -> B1 MINUTA -> B1 FM ZAPNUTO/VYPNUTO -> B1 ODLOŽENÉ BUZENÍ (SNOOZE) -> B2 HODINA -> B2 MINUTA -
> B2 ZAPNUTO/VYPNUTO -> B2 ODLOŽENÉ BUZENÍ (SNOOZE) -> KONEC 
Ve třetím kroku, pokud zvolíte ON a potvrdíte, tak následující krok je výběr úrovně hlasitosti. Pokud je krok tři ON, tak budete 
buzeni FM rádiem. 
Poznámka: OFF = vypnuto, ON = zapnuto 
Krátkými stisky tlačítka „AL1-2“ budíky zapnete/vypnete. Zapnuté budíky jsou signalizovány zobrazením ikon na displeji. 
V případě, že je FM budík vypnutý, tak vás vzbudí jednoduchý tón, který bude znít po dobu jedné minuty a na displeji bude 
blikat ikona příslušného budíku. Buzení vypnete stiskem jakéhokoliv tlačítka, kromě tlačítka . Je-li FM budík zapnutý, 
bude vás budit rádio, které bude hrát po dobu třiceti minut a na displeji bude blikat ikona příslušného budíku. Nastavení 
rádia je popsáno níže. 
Pokud jste při nastavování budíku zapnuli funkci odloženého buzení „SNOOZE“, tak při buzení stiskem tlačítka tuto 
funkci aktivujete na vámi nastavený čas. Pokud je funkce vypnuta, tak daným tlačítkem budík vypnete. 

FM rádio 
V režimu zobrazení hodin stiskem tlačítka „RADIO/SLEEP“ zapnete rádio. Vypnete jej stiskem tlačítka . 
Při prvním zapnutí rádia začne automatické ladění a ukládání do paměti. Ladění probíhá od frekvence FM 87,5 MHz 
do FM 108.0 MHz. Zařízení má paměť na 15 stanic (C01 – C15). V režimu přehrávání rádia šipkami nahoru a dolů můžete 
jemně doladit frekvenci pod desetinách. Dlouhými stisknutími šipek spustíte jednorázové ladění. Potřebujete-li uložit vlastní 
frekvenci, tak dlouze stiskněte tlačítko „SET“, šipkami nastavte pozici C01 – C15 a potvrďte krátkým stiskem tlačítka „SET“. 
V režimu přehrávání rádia můžete mezi jednotlivými stanicemi přepínat krátkými stisky tlačítka „SET“. Hlasitost lze nastavit 
přes tlačítko „VOL“ pomocí šipek. Tlačítkem „VOL“ pak zvolenou hlasitost potvrdíte. 
V režimu přehrávání rádia můžete nastavit funkci automatického vypnutí rádia (SLEEP) tlačítkem „RADIO/SLEEP“. Dalšími 
stisky tlačítka nastavujete čas v minutách. Pro potvrzení vyčkejte pár vteřin, displej se přepne do režimu zobrazení hodin a 
nastavená hodnota se uloží. Na displeji bude blikat ikona SLEEP. Po uplynutí stanoveného času se rádio automaticky vypne. 

Jas displeje 
V režimu zobrazení hodin měníte jas displeje ve třech úrovních + vypnuto krátkými stisky tlačítka . Je-li displej vypnutý, 
tak stiskem libovolného tlačítka kromě , rozsvítíte displej na 5 sekund na nejnižší úroveň jasu. 
Poznámka: Displej nelze vypnout, pokud hraje rádio. 

Projektor 
Projektor promítá na stěnu čas. Jeho jas lze nastavit tlačítkem a to ve dvou úrovních + vypnuto. Dlouhým podržením ▲
tlačítka  můžete měnit natočení projekce. Doporučená vzdálenost je 1 až 3 metry. ▲

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ 
Pečlivě si přečtěte pokyny v tomto návodu a dodržujte doporučení pro používání a bezpečnost. Tento dokument si uschovejte a 
informujte o něm potenciální uživatele. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Výrobce nezodpovídá za jeho komerční 
používání, nesprávné používání ani používání, které není v souladu s návodem k obsluze.

Tento symbol v podobě blesku uvnitř rovnostranného trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost neizolovaného,
nebezpečného napětí uvnitř výrobku, které je dostatečně vysoké, aby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem. 

Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a 
servisních pokynů v písemných materiálech dodávaných se spotřebičem. Tento spotřebič splňuje normy platné pro tento 
typ výrobku. 

Likvidace spotřebiče na konci životnosti Tento spotřebič nese značku WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment) 
udávající, že na konci životního cyklu by neměl být vyhozen do běžného odpadu, ale odevzdán do sběrného dvora k 
recyklaci. Recyklace odpadu přispívá k ochraně životního prostředí. Likvidace baterií na konci životnosti Kvůli ochraně 
životního prostředí nevyhazujte použité baterie do běžného odpadu. Odevzdejte je v nejbližším recyklačním dvoře nebo 
na místě sběru použitých baterií. 


