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BEZPEČNOST A INFORMACE

 Toto zařízení je určeno k přehrávání 
zvukových signálů. Jakékoliv jiné použití je 
výslovně zakázáno.

 Chraňte zařízení před vlhkostí (kapající a 
stříkající vodou).

 Nestavte na zařízení žádné nádoby naplněné 
vodou (například vázy). Nádoby se mohou 
převrhnout a vytékající voda může poškodit 
elektrické součásti zařízení a vést k úrazu 
elektrickým proudem.

 Nestavte na zařízení zdroje otevřeného ohně, 
například svíčky.

 Používejte zařízení pouze v mírném klimatu, 
vyvarujte se výrazně nízkých či vysokých 
teplot.

 Zařízení se musí nacházet alespoň 10 cm 
od okolních předmětů, aby byla zajištěna 
dostatečná ventilace.

 Nezakrývejte zařízení novinami, ubrusy, 
závěsy atd.

 Pokud zařízení přestane fungovat z 
důvodu krátkodobého přetížení sítě nebo 
elektrostatického náboje, je nutné zařízení 
resetovat. Vytáhněte zástrčku napájecího 
kabelu ze zásuvky a po několika sekundách 
opět připojte zařízení k elektrické síti.

 Při umísťování zařízení mějte na paměti, 
že povrch nábytku může být opatřen 
vrstvou laku nebo umělé hmoty s obsahem 
chemických příměsí. Tyto příměsi mohou 
poškodit materiál, ze kterého jsou vyrobeny 
nožičky zařízení. Na povrchu nábytku tak 
mohou zůstat zbytky materiálu, které lze 
odstranit pouze s obtížemi, případně vůbec.

 Nepoužívejte čisticí prostředky, které by 
mohlo poškodit kryt zařízení. Čistěte zařízení 
čistým, suchým hadříkem.

 Nikdy neotevírejte kryt spotřebiče. Výrobce 
nenese odpovědnost za případné škody, ke 
kterým došlo v důsledku neoprávněného 
zásahu.

 Zásuvka, ke které je spotřebič připojený, 
musí zůstat dobře dostupná.

   Dlouhodobé používání sluchátek 
při vysoké hlasitosti může vést k 
poškození sluchu.

Technické údaje
Toto zařízení je odrušeno v souladu s platnými 
směrnicemi EU. Tento výrobek splňuje evropské 
směrnice 2014/53/EU, 2009/125/ EC a 2011/65/
EU.

Prohlášení o shodě pro toto zařízení si můžete 
stáhnout ve formátu PDF na webových 
stránkách společnosti Grundig
www.grundig.com/downloads/doc.

Výrobní štítek je umístěn na spodní části zařízení.

Napájecí zdroj: 230 V~, 50/60 Hz

Max. spotřeba energie:
Provoz < 6 W, pohotovostní režim < 1 W

Výstup:
DIN 45324, 10% THD 1 W

Frekvenční pásmo:
DAB/DAB+ 174.928 ... 239.200 MHz
FM 87.5 ... 108.0 MHz

Rozměry a hmotnost:
B x H x T 247 x 127 x 68 mm
Hmotnost cca. 0.8 kg
Technické a optické změny vyhrazeny.

Shoda se směrnicí OEEZ a likvidace 
vysloužilého výrobku:

Tento výrobek vyhovuje směrnici OEEZ EU 
(2012/19/EU). Tento výrobek je opatřen 
klasifikačním symbolem pro vysloužilá elektrická 
a elektronická zařízení (OEEZ).

Tento symbol upozorňuje na to, že 
vysloužilé zařízení nelze zlikvidovat 
spolu s běžným komunálním 
odpadem. Odevzdejte vysloužilé 
zařízení v příslušné sběrně 

elektroodpadu.
Informace o sběrném systému Vám poskytne 
místní správa nebo prodejce, u kterého jste 
výrobek zakoupili.
Každá domácnost hraje důležitou roli při sběru 
a recyklaci vysloužilých spotřebičů. Správná 
likvidace vysloužilých spotřebičů pomáhá 
předcházet potenciálním negativním vlivům na 
životní prostředí a lidské zdraví.
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BEZPEČNOST A INFORMACE

PŘEHLED

Shoda se směrnicí RoHS
Výrobek, který jste si zakoupili, vyhovuje 
směrnici RoHS EU (2011/65/EU). Neobsahuje 
škodlivé ani zakázané materiály uvedené ve 
směrnici.

Informace o obalech
Obalové materiály výrobku byly 
vyrobeny v souladu s našimi národními 
předpisy z recyklovatelných materiálů.

Nelikvidujte obalové materiály spolu s běžným 
komunálním nebo jiným odpadem. Odevzdejte 
je v příslušné sběrně odpadu určené místními 
úřady.

Viz obrázek na straně 2.

ON/OFF Zapnutí a vypnutí zařízení.

ANTENNA Teleskopická anténa.

+ 5 Aktivace druhé ukládací úrovně 
u tlačítek stanic 1 až 5.

SLEEP Nastavení časovače vypnutí.

SNOOZE Přerušení funkce buzení 
(Snooze).

PRESETS
1, 2, 3, 4, 5

Přiřazení stanic k tlačítkům a 
jejich vyvolání.

+ VOL. – Nastavení hlasitosti.

e   § Přepínání mezi signálním tónem 
a rádiovou stanicí v režimu 
budíku.

MODE/AL V režimu rádia: Přepínání mezi 
rádiovými zdroji DAB a FM; V 
pohotovostním režimu: Aktivace 
funkce buzení; ukončení 
pohotovostního buzení.

MENU Vyvolání menu.

SEL/i/ATS Potvrzení nastavení. Zobrazení 
informací o rozhlasových 
stanicích. V režimu DAB: 
Dlouhým stisknutím spustíte 
automatické vyhledávání 
rozhlasových stanic DAB.

- TUNING 
TUNING +

V režimu DAB: Výběr rozhlasové 
stanice DAB ze seznamu stanic.
V režimu FM: Naladění 
rozhlasových stanic FM.
Výběr možností v menu.
V menu „Systém“. Nastavení času 
a budíku.

  OPEN Kryt prostoru pro baterie.

USB USB zdířka pro aktualizaci 
softwaru zařízení.

AC ~ Zdířka pro připojení dodaného 
napájecího kabelu.

0 Zdířka pro připojení sluchátek 
(3,5 mm stereo).
Přehrávání do sluchátek v režimu 
mono.
Upozornění:
   Dlouhodobé používání 

sluchátek při vysoké 
hlasitosti může vést k 
poškození sluchu.

! " Nastavení zvuku.

Madlo.
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NAPÁJENÍ

Napájení ze sítě
Zkontrolujte, zda hodnoty místní sítě odpovídají 
údajům uvedeným na výrobním štítku zařízení 
(štítek se nachází na spodní straně zařízení). 
Pokud tomu tak není, obraťte se na odborného 
prodejce.

1 Zasuňte konektor napájecího kabelu do 
zdířky »AC ~« na zařízení.

O
P
E
N

2 Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do 
zásuvky (230 V~, 50/60 Hz).

Poznámka:
 Pokud se v zařízení nacházejí baterie, 

po připojení zařízení k elektrické síti 
se automaticky odpojí od elektrického 
obvodu.

Upozornění:
 Zařízení je připojeno k elektrické síti 

pomocí napájecího kabelu. Pokud chcete 
zařízení zcela odpojit od elektrické sítě, 
vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze 
zásuvky.

 Zásuvka, ke které je zařízení připojeno, 
proto musí zůstat i po připojení zařízení 
dobře přístupná. Dbejte na to, aby 
nedocházelo k jejímu blokování jinými 
předměty.

Provoz na baterie
Zařízení lze napájet také pomocí baterií běžně 
prodávaných v obchodech (nejsou součástí 
balení). V takovém případě je bezpodmínečně 
nutné vytáhnout zástrčku napájecího kabelu ze 
zásuvky.

1 Otevřete prostor pro baterie zatlačením na 
označenou plochu a posunutím krytu stranou.

O
P
E
N

2 Vložte čtyři baterie (4 x 1,5 V, typ IEC, AM 2, 
LR 14, velikost C) do bateriového prostoru. 
Dbejte přitom na správnou polaritu.

3 Zavřete bateriový prostor.

Poznámky:
 Nevystavujte baterie extrémnímu horku, 

například přímému slunečnímu záření, 
teplu vycházejícímu z topných těles, ohni 
atd.

 Vyjměte baterie, pokud jsou vybité nebo 
pokud nebudete zařízení delší dobu 
používat. Pokud jsou baterie téměř vybité, 
zobrazí se na displeji blikající symbol 
baterie. Tento symbol se nezobrazí, pokud 
je k zařízení připojený napájecí kabel.

 Výrobce nenese odpovědnost na škody, ke 
kterým došlo v důsledku vytečení baterií.

Poznámka týkající se životního prostředí:
 Baterie včetně těch, které neobsahují těžké 

kovy, nelze likvidovat spolu s běžným 
komunálním odpadem. Vybité baterie 
vhoďte do příslušné sběrné nádoby v 
obchodě nebo do veřejného sběrného 
kontejneru určeného pro staré baterie. 
Dodržujte předpisy platné ve Vaší zemi.
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NASTAVENÍ

Ladění a ukládání rozhlasových 
stanic (DAB a FM) – první instalace
Po prvním připojení k elektrické síti nebo po 
restartu začte zařízení automaticky vyhledávat 
rozhlasové stanice DAB. Vyhledané stanice se 
ukládají do seznamu programů.

Poté zařízení vyhledá rozhlasové stanice FM a 
přiřadí deset vyhledaných rozhlasových stanic FM 
k tlačítkům rychlé volby 1 až 10.

Automaticky se nastaví čas.

1 Stisknutím »ON/OFF« zapněte zařízení.
– Displej: Zobrazí se »WELCOME« a poté »SCAN«
– Spustí se automatické vyhledávání stanic. 

Nalezené rozhlasové stanice se poté uloží.
– Po dokončení automatického vyhledávání 

stanic se zařízení přepne do pohotovostního 
režimu a na displeji se zobrazí aktuální čas.

Ladění a ukládání rozhlasových 
stanic DAB – po přemístění zařízení
Můžete znovu spustit automatické vyhledávání 
stanic. Je vhodné provést automatické vyhledávání 
stanic, pokud jste zařízení přemístili nebo pokud 
chcete vyhledat nové rozhlasové stanice DAB.
1 Stisknutím »ON/OFF« zapněte zařízení.

– Displej: Zobrazí se název rozhlasové stanice, 
např. »85 AKT«.

2 Spusťte automatické vyhledávání stanic 
stisknutím a podržením tlačítka »SEL/i/ATS«.
– Displej: Zobrazí se »SCAN«.
– Zařízení začne vyhledávat rozhlasové stanice. 

Nalezené stanice poté uloží do seznamu 
stanic.

Poznámka:
 Automatické vyhledávání stanic lze také 

spustit pomocí menu.
 Tlačítkem »MENU« vyvolejte menu a poté 

potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«. 
 Vyberte možnost  » SYSTEM « pomocí » – 

TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/
ATS«.

 Vyberte možnost »ATS« pomocí »– TUNING 
+« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS« (na 
displeji se zobrazí: »N«).

 Vyberte »Y« pomocí »– TUNING +« a spusťte 
automatické vyhledávání stanic stisknutím 
»SEL/i/ATS«.

Přiřazení rozhlasových stanic DAB k 
tlačítkům rychlé volby
Po dokončení automatického vyhledávání stanic 
se všechny nalezené rozhlasové stanice DAB uloží 
do seznamu stanic. Oblíbené rozhlasové stanice 
DAB můžete také přiřadit k tlačítkům rychlé volby 
1 až 10.

1 Vyberte rozhlasovou stanici DAB pomocí »– 
TUNING +«.
– Displej: Zobrazí se název rozhlasové stanice. 

Zobrazená stanice se aktivuje během 1 
sekundy.

2 Pokud chcete přiřadit rozhlasovou stanici DAB 
k tlačítku rychlé volby, stiskněte a podržte 
požadované tlačítko rychlé volby »1« až »5«, tak, 
aby se na displeji zobrazilo hlášení »STORED«.

Poznámka:
 Stisknutím tlačítka »+5« a požadovaného 

tlačítka rychlé volby »1« až »5« se přesunete k 
úložným místům 6 až 10.

Nastavení a uložení rozhlasových 
stanic DAB - manuálně 
1  Pomocí »MODE/AL« vyberte DAB rádio jako 

zvukový zdroj.

2 Vyvolejte nabídku pomocí »MENU«.
– Displej: Zobrazí se »MANUAL«.

3 Stiskněte »SEL/i/ATS«.
– Displej: Zobrazí se např. »174.9 SA« (frekvence 

a kanál rozhlasové stanice DAB).

4 Vyberte požadovanou frekvenci nebo kanál 
pomocí »– TUNING« or »TUNING +«.

5 Stisknutím »SEL/i/ATS«  potvrďte frekvenci/
kanál.
– Displej: Zobrazí se síla signálu a rozhlasová 

stanice DAB se uloží do seznamu stanic.

6 Stisknutím »MENU« ukončete nastavení.
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NASTAVENÍ

Nastavení a uložení rozhlasových 
stanic FM - manuálně
1 Pomocí »MODE/AL« vyberte FM rádio jako 

zvukový zdroj.

2 Vyvolejte nabídku pomocí»MENU«.
– Displej: Zobrazí se »FM«, poté název nebo 

frekvence rozhlasové stanice FM.

3 Stisknutím a podržením »– TUNING« nebo 
»TUNING +« vyhledejte požadovanou 
rozhlasovou stanici.
– Spustí se automatické vyhledávání stanic 

a zastaví se u další stanice s dobrým 
signálem; 

nebo

 opakovaně krátce stiskněte »– TUNING« 
nebo »TUNING +« dokud nenaleznete 
požadovanou frekvenci.
– Frekvence se každým stisknutím tlačítka 

mění v krocích po 50 kHz.

4 Pokud chcete přiřadit rozhlasovou stanici FM 
k tlačítku rychlé volby, stiskněte a podržte 
požadované tlačítko rychlé volby »1« to »5«, 
dokud se nezobrazí »STORED«.

 Stisknutím tlačítka »+5 «  a požadovaného 
tlačítka rychlé volby »1« až »5« se přesunete k 
tlačítkům 6 až 10.

Poznámka:
 Zařízení vyhledává rozhlasové stanice FM 

s dobrým příjmem. Pokud chcete vyhledat 
stanice se slabým signálem, postupujte 
následovně:

 Vyvolejte nabídku »SCAN« pomocí »MENU« 
a potvrďte pomocí »SEL/i/ATS«.

 Vyberte možnost »DX« pomocí »– TUNING 
+« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.

 Pokud chcete přepnout zařízení na 
normální citlivost, opakujte postup a 
vyberte možnost »LOCAL«.

Nastavení formátu zobrazení času 
(12hodinový nebo 24hodinový 
formát)
1 Stisknutím »ON/OFF« zapněte zařízení.

– Displej: Zobrazí se např. »B5 AKT«.

2 Vyvolejte nabídku pomocí »MENU«.

3 Vyberte možnost »SYSTEM« pomocí »– TUNING 
+« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.

4 Vyberte možnost »TIME« pomocí »– TUNING +« 
a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
– Displej: Zobrazí se »12/24 HR«.

5 Znovu stiskněte »SEL/i/ATS« a vyberte 
požadovaný formát zobrazení času (12hodinový 
nebo 24hodinový) pomocí  »– TUNING +«.

6 Stisknutím »SEL/i/ATS« potvrďte nastavení

7 Stisknutím »MENU« ukončete nastavení.

Aktualizace času - automaticky
Zařízení automaticky aktualizuje čas během příjmu 
rozhlasové stanice, která vysílá časový signál. 
Můžete nastavit, z jakého zdroje (DAB nebo FM) se 
má aktualizace provádět, nebo můžete tuto funkci 
vypnout.

1 Stisknutím »ON/OFF« zapněte zařízení.
– Displej: Zobrazí se »B5 AKT«.

2 Vyvolejte nabídku pomocí »MENU«.

3 Vyberte možnost »SYSTEM« pomocí »– TUNING 
+« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.

4 Vyberte možnost »TIME« pomocí »– TUNING +« 
a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
– Displej: Zobrazí se »12/24 HR«.

5 Vyberte možnost »UPDATE« pomocí »– TUNING 
+« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
– Displej: Zobrazí se »ANY«.

6 Vyberte požadovanou možnost (Any, DAB 
nebo FM) pomocí »– TUNING +«;nebo vyberte 
možnost »NONE«, pokud chcete aktualizaci 
deaktivovat.

7 Stisknutím »SEL/i/ATS« potvrďte nastavení.

8 Stisknutím »MENU« ukončete nastavení.
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NASTAVENÍ

Aktualizace času - manuálně
1 Stisknutím »ON/OFF« zapněte zařízení.

– Displej: Zobrazí se např. »B5 AKT«.

2 Vyvolejte nabídku pomocí »MENU«.

3 Vyberte možnost »SYSTEM« pomocí »– 
TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/
ATS«.

4 Vyberte možnost »TIME« pomocí »– TUNING 
+« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
– Displej: Zobrazí se »12/24 HR«.

5 Vyberte možnost »SET TIME« pomocí »– 
TUNING +«  a potvrďte stisknutím »SEL/i/
ATS«.
– Displej: Zobrazí se např. »I6 PM«.

6 Nastavte hodiny pomocí »– TUNING +« a 
potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.

7 Nastavte minuty pomocí »– TUNING +« a 
potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.

8 Nastavte den pomocí »– TUNING +« a 
potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.

9 Nastavte měsíc pomocí »– TUNING +« a 
potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.

10 Nastavte rok pomocí »– TUNING +«.

11 Stisknutím »SEL/i/ATS« potvrďte provedené 
nastavení.
– Displej: Zobrazí se »SAVED«.

12 Stisknutím »MENU« ukončete nastavení.
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PROVOZ RÁDIA

Všeobecné funkce
Zapnutí a vypnutí

1 Stisknutím »ON/OFF« zapnete a vypnete 
zařízení.

Nastavení hlasitosti

1 Hlasitost lze upravit pomocí tlačítka »+ VOL. 
–«.

Nastavení zvuku

1 Požadovaný zvuk lze nastavit pomocí »! "  ! " «.

Režim DAB

Abyste dosáhli nejlepšího příjmu DAB, vysuňte 
teleskopickou anténu a správně ji nasměrujte.

Výběr vstupního zdroje DAB

1 Pomocí tlačítka »MODE/AL« vyberte zdroj 
rozhlasového vysílání DAB.
– Displej: Zobrazí se »DAB«, poté název 

rozhlasové stanice DAB.

Výběr uložených stanic

1 K výběru uložených stanic slouží tlačítka 
rychlé volby »1, 2, 3, 4, 5« (úložná místa 1 
až 5)případně tlačítko »+ 5« spolu s jedním 
z tlačítek rychlé volby »1, 2, 3, 4, 5« (úložná 
místa 6 až 10);

 nebo
 vyberte požadovanou stanici stisknutím »– 

TUNING +«.

Zobrazení informací o stanici DAB

1 Pokud chcete zobrazit informace a aktuální 
stanici DAB, opakovaně stiskněte »SEL/i/ATS« 
repeatedly.
– Zobrazí se následující informace: Informace 

od poskytovatele (např. aktuální program, 
název aktuální skladby, e-mailová adresa), 
síla signálu, žánr, aktuální frekvence, 
upozornění na rušení signálu (při 
optimálním signálu se na displeji zobrazuje 
»ERR: 0«), snímkovací frekvence, formát 
vysílání, aktuální čas a datum.

Nastavení ovládání dynamického 
rozsahu (DRC) pro stanice DAB
Pokud aktivujete ovládání dynamického rozsahu, 
v hlasitém prostředí lépe uslyšíte tiché pasáže.

1 Vyvolejte nabídku pomocí »MENU«.

2 Vyberte možnost »DRC« pomocí »– TUNING +« 
a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
– Displej: Zobrazí se »DRC OFF«.

3 Vyberte možnost “DRC LOW” nebo “DRC HIGH” 
pomocí »– TUNING +« a potvrďte stisknutím 
»SEL/i/ATS«.

4 Stisknutím »MENU« ukončete zobrazení.

Poznámka:
 Stanice DAB musí podporovat DRC.

Režim FM
Abyste dosáhli nejlepšího příjmu FM, vysuňte 
teleskopickou anténu a správně ji nasměrujte.

Výběr vstupního zdroje FM

1 Pomocí tlačítka »MODE/AL« vyberte zdroj 
rozhlasového vysílání FM.
- Displej: Zobrazí se : »FM«, poté frekvence 

rozhlasové stanice FM.

Výběr uložených stanic
1 K výběru uložených stanic slouží tlačítka rychlé 

volby »1, 2, 3, 4, 5« (úložná místa 1 až 5) 
případně tlačítko »+5« spolu s jedním z tlačítek 
rychlé volby »1, 2, 3, 4, 5« (úložná místa 6 až 
10).

Zobrazení informací o stanici RDS
RDS (Radio Data System / rádiový datový 
systém) je informační systém, který vysílá většina 
rozhlasových stanic FM.

Poznámky:
 Může trvat určitou dobu, než se přenesou 

všechny informace RDS.
 Společnost GRUNDIG nemá žádný vliv na 

správnost těchto informací.

1 Opakovaně stiskněte »SEL/i/ATS«.
– Zobrazí se následující informace: rádiový 

text (pokud je nabízen), typ stanice (PTY), 
název stanice, aktuální čas a datum.
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TIMER MODE
Poznámka:
 Funkci budíku lze aktivovat pouze při 

napájení zařízení ze sítě. Budík nefunguje 
během bateriového provozu.

Nastavení času buzení

1 Stisknutím »ON/OFF« zapněte zařízení.
– Displej: Zobrazí se např. »B5 AKT«.

2 Vyvolejte nabídku pomocí »MENU«.

3 Vyberte možnost »SYSTEM« pomocí »– 
TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/
ATS«.

4 Vyberte možnost »ALARM« pomocí »– TUNING 
+« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«. – 
- Displej: Bliká: »ALARM«.

5 Stiskněte »SEL/i/ATS«, vyberte časovač 
zapnutí (»ON«) pomocí »– TUNING +« a 
potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
– Displej: Zobrazí se např. »6 : 00 AM«.

6 Nastavte hodiny pomocí »– TUNING +«  a 
potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.

7 Nastavte minuty pomocí »– TUNING +« a 
potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.

8 Vyberte požadovaný den budíku (Daily 
= denně, Once = jednou, Weekends = o 
víkendech nebo Weekdays = v pracovní dny 
(pondělí až pátek)) pomocí »– TUNING +«.

Poznámky:
 Pokud jste budík nastavili na „Once“ 

(jednou), pokračujte krokem 9.
 V opačném případě ukončete nastavení 

krokem 12.

9 Nastavte den pomocí »– TUNING +« a 
potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.

10 Nastavte měsíc pomocí »– TUNING +« a 
potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.

11 Nastavte rok pomocí »– TUNING +«.

12 Stisknutím »SEL/i/ATS« ukončete nastavení.
– Displej: Zobrazí se »SAVED«.

Buzení signálním tónem
1 Vyberte druh budíku (»e«) pomocí »e §« 

zvolte nastavení »e«.
– Displej: Zobrazí se »e«.
– Budík se aktivuje v nastavenou dobu, zazní 

signální tón.

Buzení rozhlasovou stanicí
1 Vyberte druh budíku (»§«) pomocí »e §« 

zvolte nastavení »§«.
– Displej: Zobrazí se »§«.
– V nastavený čas buzení se rádio zapne 

a naladí se na naposledy poslouchanou 
rozhlasovou stanici.

Přerušení buzení
1 Stiskněte »SNOOZE« během buzení.

– Displej: Bliká »e« nebo »§«.
– Buzení (signální tón nebo rádio) se zastaví.
– Budík bude znít v pětiminutových 

intervalech (celková doba buzení je 90 
minut).

Ukončení buzení
1 Stiskněte »ON/OFF« během buzení.

– Displej: Zobrazuje se aktuální čas a »e« 
nebo »§«.

– Budík (signální tón nebo rádio) se vypne, 
funkce budíku však zůstane zachována se 
stejným časem na další den.

Aktivace a deaktivace budíku
1 Stisknutím »ON/OFF« vypněte zařízení.
2 Stisknutím »MODE/AL« deaktivujte budík v 

pohotovostním stavu.
– Displej: Zobrazí se »OFF« a »e« nebo »§« 

disappears.
– Nastavený čas budíku zůstane uložený.

3 Stisknutím »MODE/AL« opět aktivujete budík 
v pohotovostním režimu.
– Displej: Zobrazí se »ON« a »e« nebo »§«.



ČESKÝ    11

REŽIM ČASOVAČE
Časovač vypnutí

Zařízení je vybaveno časovačem vypnutí, který 
je vypne po uplynutí nastaveného času. Čas, po 
jehož uplynutí se zařízení vypne, lze nastavit 
v rozsahu od 10 do 90 minut v krocích po 10 
minutách.

Výběr času, po jehož uplynutí se zařízení 
vypne

1 Stisknutím »ON/OFF« zapněte zařízení.
– Displej: Zobrazí se např. »B5 AKT«.

2 Vyvolejte nabídku pomocí »MENU«.

3 Vyberte možnost »SYSTEM« pomocí »– 
TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/
ATS«.

4 Vyberte možnost »SLEEP« pomocí »– TUNING 
+« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
– Displej: Zobrazí se »OFF«.

5 Nastavte čas, po jehož uplynutí se zařízení má 
vypnout, pomocí »– TUNING +« a potvrďte 
stisknutím »SEL/i/ATS«.
– Displej: Zobrazí se »≤« a čas, po jehož 

uplynutí se zařízení vypne.

Poznámky:
 Chcete-li zkontrolovat čas zbývající do 

vypnutí zařízení, krátce stiskněte  »SLEEP«.
 Čas, po jehož uplynutí se zařízení vypne, 

můžete také nastavit stisknutím »SLEEP« (v 
krocích po 10 minutách).

Deaktivace časovače vypnutí
1 Pokud chcete deaktivovat časovač vypnutí 

ještě před uplynutím nastaveného času, 
vyberte v nabídce »SLEEP« možnost »OFF« 
pomocí »– TUNING +«.
– Displej: »≤« zmizí.
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ZVLÁŠTNÍ FUNKCE
Zobrazení verze softwaru

1 Vyvolejte nabídku pomocí »MENU«.

2 Vyberte možnost »SYSTEM« pomocí »– 
TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/
ATS«.

3 Vyberte možnost »SW VER« pomocí »– 
TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/
ATS«.
– Displej: Zobrazí se aktuální verze softwaru.

4 Stisknutím »MENU« ukončete zobrazení.

Smazání seznamu rozhlasových stanic DAB

Pokud se přesunete do jiné části země, některé 
z uložených rozhlasových stanic už nemusí být 
dostupné.

1 Vyvolejte nabídku pomocí »MENU«.

2 Vyberte možnost »PRUNE« pomocí »– TUNING 
+« a potvrďte stisknutím»SEL/i/ATS«.
– Zobrazí se bezpečnostní potvrzení.

3 Vyberte možnost »Y« (ano) pomocí »TUNING 
+«.

Poznámka:
 Pokud chcete funkci ukončit, vyberte 

možnost »N« (ne) pomocí »– TUNING «.

4 Stisknutím »SEL/i/ATS« potvrďte nastavení.
– Displej: Zobrazí se »RESTART«.

5 Stisknutím »MENU« ukončete nastavení.
– V seznamu rozhlasových stanic nyní 

naleznete pouze dostupné stanice.

Smazání všech nastavení (reset)

Tato funkce Vám umožňuje resetovat všechna 
uživatelská nastavení na výchozí hodnoty. Pokud 
provedete reset, všechna nastavení se smažou.

1 Vyvolejte nabídku pomocí »MENU«.

2 Vyberte možnost »SYSTEM« pomocí »– 
TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/
ATS«.

3 Vyberte možnost »RESET« pomocí »– TUNING 
+« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
– Zobrazí se bezpečnostní upozornění.

4 Vyberte možnost »Y« (ano) pomocí »TUNING 
+«.

Poznámka:
 Chcete-li funkci ukončit, vyberte možnost 

»N« (ne) pomocí »– TUNING«.

5 Stisknutím »SEL/i/ATS« potvrďte nastavení.
– Displej: Zobrazí se »RESTART«.

Aktualizace softwaru

Můžete nainstalovat nejnovější verzi softwaru, 
pokud je dostupná.

1 Připojte zařízení k počítači pomocí zdířky 
umístěné v bateriovém prostoru.

2 Vyvolejte nabídku pomocí »MENU«.

3 Vyberte možnost »SYSTEM« pomocí »– 
TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/
ATS«.

4 Vyberte možnost »UPGRADE« pomocí »– 
TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/
ATS«
– Zobrazí se potvrzovací hlášení.

5 Vyberte možnost »Y« (ano) pomocí »– 
TUNING +«.

Poznámka:
 Chcete-li funkci ukončit, vyberte možnost 

»N« (ne) pomocí »– TUNING +«.

6 Potvrďte pomocí »SEL/i/ATS«.
– Displej: Zobrazí se »WAITING«.

7 Spusťte aktualizaci na počítači.

8 Po úspěšné aktualizaci odpojte zařízení od 
počítače.
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