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Návod k obsluze

Dřevěný rádio přijímač s budíkem

RBD-610 B/R

CZ
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Abyste předešli riziku poškození, nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti.
Abyste předešli poškození a úrazu elektrickým proudem, zařízení ani AC adaptér 
neotvírejte. Opravy přenechejte autorizovanému servisu.

Bezpečnostní upozornění
Bezpečnost
• V případě vniknutí jakéhokoliv předmětu do zařízení nechte zařízení překontrolovat v 

autorizovaném servisu.
• V případě vniknutí jakéhokoliv předmětu do zařízení odpojte zařízení od AC adaptéru a 

AC adaptér od elektrické sítě a před dalším používáním nechte zařízení překontrolovat v 
autorizovaném servisu.

• Zařízení a AC adaptér jsou pod stálým napětím, dokud je AC adaptér zapojen v elektrické 
zásuvce a to i když je samotné zařízení vypnuté.

• Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte AC adaptér od elektrické zásuvky. 
Táhněte za AC adaptér, nikdy ne za kabel.

• Abyste předešli riziku vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, na přístroj 
nepokládejte nádoby naplněné kapalinou, například vázy.

• Tento spotřebič nesmí používat děti. Držte spotřebič a šňůru mimo dosah dětí.
• Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a starší, pokud je jim poskytnut 

dohled nebo jsou jim poskytnuty instrukce týkající se používání spotřebiče bezpečným 
způsobem a pokud rozumí příslušnému nebezpečí. Děti nesmí provádět čištění a 
uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší než 8 let a to pod dohledem. Držte spotřebič a 
šňůru mimo dosah dětí, pokud mají méně než 8 let.

• Tento spotřebič mohou obsluhovat osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností, pokud je jim poskytnut dohled 
nebo instrukce týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměli 
příslušným nebezpečím. Děti si nesmějí hrát se spotřebičem.

 
UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

V AC adaptéru se nachází “nebezpečné napětí”, které může zapříčinit úraz elektrickým 
proudem.

Umístění
• Zařízení neumisťujte do blízkosti tepelných zdrojů jako jsou radiátory ani na místa s 

přímým slunečním světlem, nadměrně prašná místa, místa podléhající mechanickým 
vibracím nebo otřesům.

• Zařízení neumisťujte do blízkosti zařízení se silnými magnety, jako jsou mikrovlnné trouby 
nebo velké reproduktory.

• Na zařízení nepokládejte těžké předměty.
• Pokud přenesete zařízení přímo z chladného prostředí do teplého, uvnitř zařízení 

může zkondenzovat vlhkost. Při prvním zapnutí zařízení nebo po přenesení zařízení 
z chladného prostředí do teplého počkejte cca 30 minut před další obsluhou zařízení, 
dokud se vytvořená vlhkost v zařízení neodpaří.

Producent:

Distributoři

ORAVA retail s.r.o.
Seberiniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyniec 12
42-600
Polska

ORAVA retail s.r.o.
Seberiniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
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Zdroje napájení

Zálohové napájení z 3V baterie (typ CR2032)

Zařízení má při odpojení napájení z AC adaptéru zálohovaný nastavený čas. čas se na 
displeji nezobrazuje, ale činnost hodin není přerušena. Po připojení AC adaptéru se na 
displeji zobrazí nastavený reálný čas. 
V případě potřeby výměny vnitřní baterie postupujte takto (při napájení jen z baterie 
nebude zapnutý displej, nastavený čas se však nevynuluje):

1 Otevřete zadní kryt (vyšroubujte 4 šroubky) a zpřístupněte tak baterii. 
2 Ze zařízení vyjměte starou a vložte jednu novou 3 V baterii (typ CR2032) podle správné 

polarity + a -.
3 Zavřete zadní kryt (zašroubujte 4 šroubky). 

Poznámky
• Do prostoru pro baterii nevkládejte žádné jiné předměty.
• Pokud nebudete zařízení používat po delší dobu, vyjměte baterii, abyste předešli možnému 

vytečení obsahu baterií a následné korozi.
• Dodržujte správnou polaritu + a -. V případě uložení baterie dle nesprávné polarity hrozí 

poškození baterie i samotného zařízení.

Upozornění! 
Výměnu AC adaptéru smí provést jen oprávněná osoba v autorizovaném servisu.
Zařízení a AC adaptér jsou pod stálým napětím, dokud je AC adaptér zapojen v elektrické 
zásuvce a to i když je samotné zařízení vypnuté.

Ovládací prvky

Přední panel
Displej
Vrchní panel
1. Tlačítko ON/OFF (Zap./Vyp.)
2. Tlačítko nastavení hlasitosti (VOL -)
3. Tlačítko nastavení hlasitosti (VOL +)
4. Tlačítko ladění dolů (CH -)
5. Tlačítko ladění nahoru (CH +)
Zadní panel
6. Tlačítko nastavování dolů (DOWN) /
    aktivace budíku
7. Tlačítko nastavování nahoru (UP) /
    nastavení 12 nebo 24 hodinového režimu hodin
8. Tlačítko přepínání nastavení (SET)
9. Konektor pro připojení externích zařízení (AUX)
10. Bzučák
11. Konektor pro připojení AC adaptéru (DC IN)
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Všeobecné operace

Displej
Na displeji se zobrazuje čas v 12/24-hodinovom režimu. Z důvodu úspory elektrické 
energie se intenzita podsvícení displeje sníží každou noc v době od 18:00 do 7:00.

Ovládání rádia

Základní operace
Rádio se zapne automaticky po připojení AC adaptéru do elektrické zásuvky.

1 Pokud je zařízení vypnuto, zapněte rádio tlačítkem ON/OFF (1).

2 Je aktivní příjem v rozhlasovém pásmu FM. 

3 Stisknutím CH + nebo CH - (5, 4) spusťte ladění stanic nahoru nebo dolů a nalaďte 
požadovanou stanici.  
LED displej nedokáže zobrazovat laděnou frekvenci.

4 Stisknutím tlačítka nastavení hlasitosti VOL + nebo VOL - (3, 2) nastavte požadovanou 
hlasitost.

4 Zařízení nemá předvolby pro rádiové stanice. Po opětovném zapnutí tlačítka ON/OFF se 
spustí poslední naladěná rádivá stanice.

Poslech rozhlasu
 

Drátová anténa pro FM rádio je nainstalována uvnitř skříňky. Pro vylepšení příjmu otáčejte 
celým zařízením.

Vypnutí zařízení
Tlačítkem ON/OFF (1) vypněte rádio.

Reprodukce zvuku z jiného zařízení (AUX)

Zařízení umožňuje reprodukovat zvuk z připojeného zařízení. 

1 Přehrávání přes AUX je možné při vypnutém i zapnutém rádiu.

2 Do konektoru AUX (9) připojte pomocí dodávaného JACK-JACK (3,5 mm) kabelu, 
výstupní audio konektor externího zařízení (např. mobilní telefon, iPod, notebook atd.).

3 Pokud je rádio zapnuté, tak se automaticky vypne a bude se reprodukovat zvuk z 
připojeného zařízení.

4 Hlasitost můžete nastavovat jen na připojeném zařízení.
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Nastavení data a hodin (DATE/TIME)

Po připojení zařízení k napájení se na displeji zobrazuje čas.  
Čas se zobrazuje v 12-/24-hodinovém cyklu. 

1 Stiskněte a přidržte tlačítko SET (8) na 3 sekundy. 
Aktivuje se režim nastavení roku.

2 Mačkáním tlačítka UP (7) nebo DOWN (6) nastavte požadovaný rok a stiskněte tlačítko SET 
(8). 
Aktivuje se režim nastavení měsíce.

3 Mačkáním tlačítka UP (7) nebo DOWN (6) nastavte požadovaný měsíc a stiskněte 
tlačítko SET (8). 
Aktivuje se režim nastavení dne.

4 Mačkáním tlačítka UP (7) nebo DOWN (6) nastavte požadovaný den a stiskněte tlačítko SET 
(8). 
Aktivuje se režim nastavení hodin.

5 Mačkáním tlačítka UP (7) nebo DOWN (6) nastavte požadovanou hodinu a stiskněte 
tlačítko SET (8). 
Aktivuje se režim nastavení minut.

6 Mačkáním tlačítka UP (7) nebo DOWN (6) nastavte požadované minuty a stiskněte 
tlačítko SET (8). 
Aktivuje se režim nastavení budíku (AL).

7 Pokud nechcete nastavovat budík, opakovaně stiskněte tlačítko SET (8), aby se vypnul 
režim nastavování.

8 Pokud do 15 sekund neprovedete požadovaný úkon, zobrazení na displeji se vrátí do 
základního stavu.

Nastavení budíku (ALARM)

Zařízení je vybaveno budíkem. Budit se můžete při zvuku alarmu.

1 Nejdříve správně nastavte datum a čas na hodinách. Podle postupu v předchozím 
odstavci.

2 Stiskněte a přidržte tlačítko SET (8) na 3 sekundy. 
Aktivuje se režim nastavení roku. 

3 Mačkejte tlačítko SET (8), dokud se neaktivuje režim nastavení budíku (AL).

4 Mačkáním tlačítka UP (7) nebo DOWN (6) nastavte požadovanou hodinu a stiskněte 
tlačítko SET (8). 
Aktivuje se režim nastavení minut pro budík.

5 Mačkáním tlačítka UP (7) nebo DOWN (6) nastavte požadované minuty a stiskněte 
tlačítko SET (8). 
Budík je nastaven a režim nastavování se vypne.
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Vypnutí/zapnutí budíku

Po nastavení času pro budík můžete budík zapnout, aby byl aktivní, nebo jej vypnout.

1 Když je zobrazen aktuální čas, stiskněte a přidržte tlačítko DOWN (6) na 3 sekundy. 
Zobrazí se nastavený čas pro budík a jeho aktuální stav (“AL --” - budík je vypnutý, nebo 
“AL on” - budík je aktivní). 
Když je budík aktivní, při zobrazování času se napravo od minut zobrazuje tečka, která 
indikuje, že je budík aktivní.

2 Zapnutí / vypnutí budíku provádíte stisknutím tlačítka DOWN (6) při zobrazení stavu 
budíku.

Upozornění
Budík je možné nastavit, jen když jsou správně nastaveny hodiny.

Funkce zdřímnutí (SNOOZE)

Pokud po nastavení budíku nastane nastavený čas buzení a začne se reprodukovat zvuk 
alarmu, stisknutím tlačítka DOWN (6) dočasně vypnete zvuk alarmu. Tečka napravo 
od zobrazení minut bude blikat, což indikuje, če je aktivní funkce zdřímnutí. Pokud 
neprovedete žádnou jinou operaci, po několika minutách se znovu aktivuje zvuk alarmu.
Funkce zdřímnutí se opakuje až 6-krát. 

Režim zdřímnutí vypnete stisknutím tlačítka SET (8) nebo UP (7), když zaznívá zvuk 
alarmu.

Nastavení 12/24-hodinového režimu zobrazování 
času

Během zobrazení času stiskem a přidržením tlačítka UP (7) přepínáte mezi 12- a 
24-hodinovým formátem zobrazení času. 
Při 12-hodinovém formátu zobrazení času se v odpoledních hodinách zobrazuje nalevo od 
indikace hodin tečka, která indikuje odpolední čas (PM).
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Zobrazení data

Během zobrazení času jednou krátce stiskněte tlačítko SET (8). 
Zobrazí se aktuální datum. Po 5 sekundách se obnoví zobrazení aktuálního času. 

Údržba

Čištění povrchu zařízení
Na čištění povrchu zařízení, panelu a ovládacích prvků použijte jemný hadřík, mírně 
navlhčený ve vodě.  
Nepoužívejte drsné hadříky, čistící prášky, ani rozpouštědla, jako ředidlo, benzín nebo líh.

Technické údaje

Rádio
Ladicí rozsah:  FM: 87,6 - 108 MHz
Anténa:   Drátová FM anténa (nainstalována uvnitř skříňky zařízení)

Všeobecné
Displej:   Zobrazení hodin (12-/24-hodinový cyklus)
Napájení:  AC adaptér: 230 V/50 Hz
    Výstup z AC adaptéru: Stejnosměrné, 6 V, 600 mA
    Zálohové stejnosměrné, 3 V baterie (typ CR2032)
Vstupní konektor AUX: Minikonektor s průměrem 3,5 mm

Právo na změny vyhrazeno!

Odpad z elektrických a elektronických zařízení - Nařízení Evropské Unie 2002/96/EC a upravující 
problematiku tříděného sběru odpadu

Toto označení na zařízení nebo jeho obalu znamená, že se nesmí likvidovat s 
netříděným komunálním odpadem. Odevzdejte ho do sběrného střediska na 
recyklaci a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná 
likvidace nezpůsobí negativní vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. 
Přispějete tak k ochraně a zlepšení životního prostředí.
Toto zařízení je označeno podle Evropského nařízení 2002/96/EC o 
elektrických odpadech a elektronickém vybavení (WEEE). Tato směrnice tvoří 
rámec celoevropské opodstatněnosti o sběru a recyklaci Elektrického odpadu 
a Elektronického vybavení.


