
Budík s projekcí a rádiem TC20 

NÁVOD K POUŽITÍ 

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a 
dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému 
použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady 
používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo 
uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s 
vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či 
dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UVEDENÍ DO PROVOZU 
Abyste získali co nejlepší příjem radiového signálu, umístěte radiobudík v blízkosti okna a mimo 
kovové povrchy, elektrická zařízení a silná magnetická pole. Umístěte radiobudík ve vzdálenosti 
alespoň 3 stopy (cca 90 cm) od zásuvky střídavého proudu nebo AC/DC adaptéru. Zapojte AC/DC 
adaptér do zásuvky střídavého proudu, poté zapojte DC konektor v zadní části radiobudíku. 
Radiobudík je nyní připraven k použití. 
 
VLOŽENÍ ZÁLOŽNÍ BATERIE 
V případě, že je přerušeno síťové připojení nebo dodávka elektrické energie, zůstane uchován díky 
záložní baterii čas a nastavení budíku. Rádio, projekce hodin, LCD displej a funkce buzení 
rádiem/buzení bzučákem se obnoví po opětovném zapojení do sítě. 
 
1. Odstraňte kryt bateriového prostoru ve spodní části radiobudíku. 
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2. Vložte 3 baterie typu AAA (LR03) (doporučené jsou alkalické), dbejte na správnou polaritu + a – 
dle označení uvnitř přihrádky na baterie. 

3. Vraťte zpět a zacvakněte kryt bateriového prostoru. 
 
Poznámka: Vedle bateriového prostoru se nachází FM anténa. Malým otvorem ve spodní části drát 
FM antény zcela vytáhněte a rozmotejte. Nesundávejte jej, nevyměňujte ani nepřipevňujte další 
antény. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VLIVY PROSTEDÍ NA PŘÍJEM SIGNÁLU 
Rádiově řízený radiobudík přijímá přesný čas bezdrátovou technologií. Stejně jako u ostatních 
bezdrátových přijímačů může být příjem ovlivněn následujícími podmínkami: 
• Velká vzdálenost vysílače 
• Blízkost pohoří nebo údolí 
• Mezi vysokými budovami 
• Blízkost železnice, vedení vysokého napětí 
• Blízkost stavenišť 
• Uvnitř betonových budov 
• Blízkost elektrických zařízení 
• Blízkost počítačů a televizí 
• Špatné místní podnebné podmínky či elektrické bouře 
• Uvnitř jedoucích dopravních prostředků 
• V blízkosti kovových konstrukcí 

UMÍSTĚNÍ 
Hodiny přijímají rádiové vlny stejně jako TV nebo rádio. Umístěte je v blízkosti okna nebo na jiném 
místě, kde je dobrý signál. Vyhněte se následujícím lokacím, které mohou čistý příjem ovlivňovat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umístěte hodiny na místo s dobrým signálem, tj. blízko okna a mimo kovové povrchy nebo 
elektrické přístroje. 

Běžné zobrazení hodin 

Symbol 
opakovaného 

buzení 
Symbol pro příjem 
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letního času 
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pásma 
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paměti předvolených 

stanic 

PRESET – číslo 
přednastavené 

stanice 

ukazatel zvolené 
radiové frekvence 

SLEEP – symbol 
časovače automatického 

vypnutí 

Uvnitř nebo v blízkosti betonových / 
ocelových budov nebo konstrukcí, 
pokud hodiny nejsou v blízkosti nebo 
vedle okna (s odhrnutou záclonou). 

Vedle nebo v blízkosti 
elektráren. 

Uvnitř jedoucích dopravních prostředků 
(automobily, vlaky, letadla atd.), jejichž 
rádiové vysílání nebo elektronické přístroje 
ovlivňují rádiem řízené hodiny. 

V blízkosti stavenišť, dopravních 
světelných signálů, silnic, neonových 
světel atd. 

Příliš blízko domácích přístrojů (počítačů, TV, 
video/audio přístrojů, faxů, reproduktorů). 

V blízkosti kovových povrchů / desek 
nebo na nich. 



Vyvolání příjmu a zobrazení síly signálu 
Po zapojení do sítě začnou hodiny přijímat DCF signál. Rozbliká se symbol . Displej zobrazuje 
„0:00“. 
Upozornění: Když probíhá první příjem DCF signál, nepouštějte prosím rádio. 
Značka vlny u symbolu věžičky indikuje sílu časového DCF signálu ve vaší lokalitě: 

 
Silný DCF signál 
 
Střední DCF signál 
 
Slabý DCF signál 

 
Pokud je detekován slabý nebo žádný signál, musíte umístit hodiny na jiné místo s lepším signálem 
nebo odpojte AC/DC konektor a znovu jej připojte a začněte s novým hledáním signálu. Pokud 
radiobudík úspěšně přijme časový DCF signál, přestane blikat symbol ; pokud se signál ztratí, 
ikonka se ztratí. 
 
Automatický a manuální příjem 
Automatický příjem: hodiny přijímají signál automaticky každý den v 1:00, 2.00 a 3:00 (ráno). Pokud 
automatický příjem selže, zahájí se automatický příjem každé 3 hodiny, dokud není rádiově řízený 
časový DCF signál přijat. 
Manuální příjem: zmáčkněte jednou tlačítko WAVE a DCF signál se začne manuálně přijímat. 

 
NASTAVENÍ HODIN 
JAK NASTAVIT ČAS 
1. Stiskněte SET pro vstup do režimu nastavování času, rozsvítí se číslice času. 
2. Stiskněte WAVE nebo DISPLAY na vrchní části radiobudíku pro nastavení požadovaného času. 

Nezapomeňte nastavit správně dopolední nebo odpolední čas (AM/PM, v případě odpoledního 
času se na displeji objeví symbol PM). 

 
NASTAVENÍ ČASOVÉ ZÓNY 
1. Stiskněte znovu SET a přejdete do režimu nastavování časové zóny. Displej ukazuje „01“ a svítí, 

hodiny jsou předvoleny na středoevropský čas, stiskněte + nebo – pro výběr „00“ pro Spojené 
království nebo „02“ pro Finsko. 

2. Stiskněte WAVE nebo DISPLAY pro nastavení požadované časové zóny. 
 
LETNÍ ČAS 
Když je přijat signál pro letní čas, objeví se ikona DST v horní části symbolu . 
 
NASTAVENÍ 12HODINOVÉHO NEBO 24HODINOVÉHO FORMÁTU ZOBRAZOVÁNÍ ČASU 
1. Stiskněte opět SET, displej ukazuje „12Hr“ a svítí. 
2. Stiskněte WAVE nebo DISPLAY pro výběr 12hodinového nebo 24hodinového formátu času. 
 
NASTAVENÍ ČASU PRO OPAKOVÁNÍ BUZENÍ 
1. Stiskněte opět SET, displej ukazuje „Zz“ a svítí 05. 
2. Stiskněte WAVE nebo DISPLAY pro nastavení požadované doby pro opakované buzení od 5 do 

60 minut. 
3. Stiskněte opět SET (nebo pokud žádné tlačítko není zmáčknuto během 5 sekund) pro návrat do 

normálního režimu. 
 
POUŽÍVÁNÍ BUDÍKU 
 
NASTAVENÍ BUDÍKŮ 
1. Pro nastavení budíku 1 stiskněte jednou tlačítko ALM1, displej ukazuje 1 a svítí 6:00. 
2. Stiskněte WAVE nebo DISPLAY pro nastavení času budíku. Nezapomeňte nastavit správně 

dopolední nebo odpolední čas (AM/PM). Stiskněte a držte WAVE nebo DISPLAY pro rychlejší 
nastavení. 

3. Stiskněte znovu ALM1 a vyberte buzení bzučákem (objeví se symbol ) nebo buzení rádiem 
(objeví se ikonka RADIO). 

4. Pro nastavení budíku 2 opakujte kroky 1 – 3 uvedené výše s použitím tlačítka ALM2. 



 
KONTROLA NASTAVENÉHO ČASU BUZENÍ A ZAPNUTÍ ČI VYPNUTÍ BUDÍKU 
1. Stiskněte jednou tlačítko ALM1 nebo ALM2 a uvidíte aktuálně nastavený čas(y) buzení. 
2. Stiskněte znovu tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí budíku. Když je budík zapnut, objeví se na 

displeji odpovídající ikonka budíku. Pokud není zobrazen žádný symbol budíku, je budík vypnutý 
a nebude zvonit. 

 
ZASTAVENÍ BUDÍKU A ZNOVUNASTAVENÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ DEN 
Když zvoní budík 1, stiskněte tlačítko ALM 1 (ALM STOP) pro vypnutí zvuku budíku a automaticky 
dojde ke znovu-nastavení na následující den. Obdobně vypnete a znovu-nastavíte budík 2 
s použitím tlačítka ALM 2 ALM STOP. 
 
OPAKOVANÉ BUZENÍ 
Když zvoní budík, stiskněte jednou SNOOZE / DIMMER, budík utichne a začne opět zvonit po 
nastavené době odložení. 
 
POUŽÍVÁNÍ PROJEKCE HODIN 
Stiskněte tlačítko PROJECTION ON/OFF pro zapnutí nebo vypnutí projekce hodin. 
 
NASTAVENÍ PODSVÍCENÍ DISPLEJE 
Radiobudík má nastavitelné podsvícení displeje s možnostmi: ztlumené, střední a jasné. Pro výběr 
podsvícení tiskněte tlačítko SNOOZE / DIMMER, dokud nedosáhnete požadované jasnosti. Toto 
nastavení lze provádět pouze, když rádio nehraje. 
 
Poznámka: Podsvícení není funkční, když je radiobudík napájen bateriemi. 
NASTAVENÍ ANTÉNY 
1. Radiobudík má vestavěnou AM anténu; otáčejte přístrojem dle potřeby pro nejlepší příjem AM 

vln. 
2. Otevřete kryt bateriového prostoru ve spodní části radiobudíku a vytáhněte celý drát FM antény 

a nastavte správný směr pro co nejlepší příjem FM vln. Nevytahujte, nevyměňujte ani 
nepřidělávejte další antény. 

 
LADĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ RÁDIA 
1. Stiskněte jednou SLEEP/RADIO pro zapnutí rádia, na displeji se objeví a rozsvítí „ON“. 
2. Stiskněte AM/FM pro výběr vlnového pásma AM nebo FM. 
3. Opakovaně stiskněte buď + nebo – na kroužku na přední části pro naladění požadované 

stanice. Pro automatické vyhledávání stanic stiskněte, na několik sekund přidržte a pak uvolněte 
+ nebo –. Rádio automaticky vyhledá stanici s nejsilnějším signálem. 
Upozornění: Udržujte rádio mimo dosah fluorescenční lampy, která může mít na rádio vliv. 

4. Pro výběr stanic můžete také využít funkci PAMĚŤ předvolených rozhlasových stanic. Viz 
odstavec POUŽÍVÁNÍ FUNKCE PŘEDVOLENÝCH STANIC. 

5.  Otáčejte voličem HLASITOSTI a nastavte požadovanou úroveň. 
6. Stiskněte tlačítko SLEEP/RADIO pro vypnutí rádia. 
 
POUŽÍVÁNÍ FUNKCE PŘEDVOLENÝCH STANIC 
Radiobudík umožňuje uložit do paměti 10 předvolených rozhlasových stanic: pět AM stanic a pět 
FM stanic. Tak si můžete předvolit své oblíbené stanice a mít k nim rychlý přístup. 
 
1. Zapněte rádio, nastavte vlnové pásmo AM nebo FM a vyberte stanici, kterou chcete uložit. 
2. Stiskněte a přidržte tlačítko PAMĚŤ (MEMORY), dokud se na displeji nezobrazí MEMORY a 

nesvítí „01“. 
3. Stiskněte znovu tlačítko PAMĚŤ (MEMORY) a stanici uložíte pod číslem 01. 
4. Pro výběr další stanice, kterou chcete mít v rychlé předvolbě, znovu stiskněte opět a přidržte 

tlačítko MEMORY, dokud se na displeji neukáže Memory a nerozsvítí se „01“. Stiskněte tlačítko 
WAVE a zvolte „02“ na displeji a stiskněte tlačítko MEMORY pro uložení. 

5. Opakujte krok 4 pro uložení pěti AM stanic a pěti FM stanic. 
6. Pro poslech předvolených stanic stačí stisknout tlačítko PAMĚŤ (MEMORY), když je rádio 

zapnuté. 
7. Pro úpravu předvolených stanic, vyberte jinou stanici a opakujte kroky 2 – 4. Tím přemažete 

původní nastavení. 



 
POSLECH ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÉHO PŘES AUX LINE-IN PORT 
Umístěte MP3 nebo jiný přístroj do držáku MP3 a zajistěte držák na zadní části radiobudíku. 
1. Připojte MP3 nebo jiný přístroj do AUX LINE-IN portu umístěného na zadní části radiobudíku. 
2. Zapněte tento externí přístroj a nastavte požadovanou hlasitost. 
3. Pro zastavení odpojte MP3 nebo jiný přístroj. 

 
Upozornění: Při používání AUX LINE-IN portu nelze poslouchat rádio. 
 
POUŽÍVÁNÍ ČASOVAČE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ 
1. Stiskněte dvakrát tlačítko RADIO/SLEEP a dostanete se do režimu automatického vypnutí. Na 

displeji je zobrazena ikonka SLEEP a svítí „5“ (5 minut). Stiskem SLEEP/TIMER vyberte 10, 15, 
30, 45, 60, 75 či 90 minut pro automatické vypnutí. Nastavený časovač zůstane na displeji ještě 
několik sekund zobrazen a potom se zobrazí hodiny. Objeví se ikonka SLEEP, která indikuje, že 
časovač je aktivní. 

2. Rádio bude hrát po nastavenou dobu a potom se vypne. Abyste zjistili, kolik času zbývá do 
automatického vypnutí, stiskněte jednou tlačítko RADIO/SLEEP. 

3. Pokud chcete vypnout rádio dříve, než vyprší doba automatického vypnutí, stiskněte jednou 
SNOOZE/DIMMER. 

 
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
Pokud váš radiobudík zobrazuje nesprávný čas nebo nefunguje správně, může to být způsobeno 
elektrostatickým nábojem nebo jinými rušivými vlivy. V tom případě stiskněte tlačítko RESET (pomocí 
tenkého nástroje) na spodní části radiobudíku. Radiobudík se vynuluje do nastavení z výroby a bude 
třeba jej znovu nastavit. 
 
ÚDRŽBA 
1. Umístěte radiobudík na pevný povrch, mimo zdroj přímého slunečního světla nebo silného 

tepelného záření nebo vlhkosti. 
2. Pokud chcete umístit radiobudík na přírodní dřevo nebo lakovaný povrch, chraňte nábytek 

použitím ochranné podložky. 
3. Radiobudík otírejte měkkým hadříkem, jemně navlhčeným do mýdlové vody. Silnější činidla jako 

benzín, ředidla nebo obdobné látky mohou zničit povrch radiobudíku. Před čištěním přístroj 
odpojte. 

4. Nekombinujte použité a nové baterie. Nepoužívejte dohromady baterie alkalické, standardní 
(uhlíko-zinkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové). 

5. Pokud nebudete radiobudík používat delší dobu (měsíc a déle) vyjměte baterie, zabráníte 
případnému zkorodování. Pokud dojde ke zkorodování nebo ušpinění bateriového prostoru, 
důkladně jej vyčistěte a vložte baterie zpět. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Napájení: 3 x AAA (LR03); 230V AC/DC 300mA, 6V adaptér 
Dosah Promítání: 3m 
Paměť FM stanic: 10 
 
 



CZ  
 
Likvidace odpadu:  
Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte 
ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. 
Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz 
zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve 
stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a 
zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou obsahovat 
škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může při jeho pozdější 
recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.  

 

ZÁRUČNÍ LIST  

Výrobky značky SOLID dodává: 

SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 
web: www.solid-czech.cz 

 
Záruka a servis: 
Záruční opravy uplatňujte u svých prodejců: 
 
Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a 
změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v 
rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy…). Výrobky k 
záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní 
záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. 
Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení 
výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.  

Typ výrobku:……………………………  

Datum prodeje:………………………….  

Razítko a podpis prodejce:…………………  

Datum reklamace:………………………  

Zjištěná závada:……………………………………………………………………………… 


