
Budík s projekciou a rádiom TC20 

NÁVOD K POUŽITIU 

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a 
dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu 
používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte 
zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený 
k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. 
Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou(napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku 
s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UVEDENIE DO PREVÁDZKY 
Aby ste získali čo najlepší príjem rádiového signálu, umiestnite rádiobudík v blízkosti okna a mimo 
kovové povrchy, elektrické zariadenia a silného magnetického poľa. Umiestnite rádiobudík vo 
vzdialenosti aspoň 3 stopy (cca 90 cm) od zásuvky striedavého prúdu alebo AC/DC adaptéra. 
Zapojte AC/DC adaptér do zásuvky striedavého prúdu, potom zapojte DC konektor v zadnej časti 
rádiobudíka. Rádiobudík je teraz pripravený k používaniu. 
 
VLOŽENIE ZÁLOŽNEJ BATÉRIE 
V prípade, že je prerušené sieťové pripojenie alebo dodávka elektrickej energie, zostane vďaka 
záložnej batérií uchovaný čas a nastavenie budíka. Rádio, projekcia hodín, LCD displej a funkcie 
budenia rádiom/budenie bzučiakom sa obnoví po opätovnom zapojení do siete. 
 

Pravá strana 

VOLUME - Hlasitosť 

Projektor 

MEMORY - Pamäť AM/FM – voľba typu 
rádiového pásma 

SLEEP / RÁDIO – Automatické 
vypnutie / Rádio 

Predná strana Spodná strana 

Zaostrovanie 

RESET - Vynulovanie FM Anténa 

SET - Nastavenie 

Horná strana 

-/DISPLAY 
-/ Displej 

ALARM 2 – Budík 2

SNOOZE/DIMMER – 
Opakované budenie / 

Regulácia svetla 
PROJECTION ON /OFF – 
Zapnutá/ vypnutá projekcia 

+/ WAWE - +/ 
vlnové pásmo 

ALARM 1 – Budík 1

Zadná strana 

Držiak na MP3 

Port AUX LINE-IN 

AC/DC adaptér 

DC konektor 



1. Odstráňte kryt batériového priestoru v spodnej časti rádiobudíka. 
2. Vložte 3 batérie typu AAA (LR03) (doporučené sú alkalické), dajte pozor na správnu polaritu + a 

– podľa označenia vnútri priehradky na batérie. 
3. Vráťte a založte späť kryt batériového priestoru. 
Poznámka: Vedľa batériového priestoru sa nachádza FM anténa. Malým otvorom v spodnej časti 
drôt FM antény úplne vytiahnite a rozmotajte. Nedávajte ho dole, nevymieňajte a ani nepripevňujte 
ďalšie antény. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VPLYVY PROSTREDIA NA PRÍJEM SIGNÁLU 
Rádiové riadenie rádiobudíka prijme presný čas bezdrôtovou technológiou. Rovnako ako u 
ostatných bezdrôtových prijímačov môže byť príjem ovplyvnený nasledovnými podmienkami: 
• Veľká vzdialenosť vysielača 
• Blízkosť hôr alebo údolí  
• Medzi vysokými budovami 
• Blízkosť železnice, vedenia vysokého napätia 
• Blízkosť stavby 
• Vnútri betónových budov 
• Blízkosť elektrického zariadenia 
• Blízkosť počítačov a televízorov 
• Zlé miestne podnebné podmienky či elektrické búrky 
• Vnútri pohybujúcich sa dopravných prostriedkov 
• V blízkosti kovových konštrukcií 

 
UMIESTNENIE 
Hodiny prijímajú rádiové vlny rovnako ako TV alebo rádio. Umiestnite ich v blízkosti okna alebo na 
inom mieste, kde je dobrý signál. Vyhnite sa nasledujúcim lokalitám, ktoré môžu čistý príjem 
ovplyvňovať. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bežné zobrazenie hodín 

Symbol 
opakovaného 

budenia 
Symbol pre príjem 
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Vnútri alebo v blízkosti betónových / 
oceľových budov alebo konštrukcií, 
pokiaľ hodiny nie sú v blízkosti alebo 
vedľa  okna (s odhrnutou záclonou). 

Vedľa alebo v blízkosti 
elektrární. 

Vnútri pohybujúcich sa dopravných 
prostriedkov (automobily, vlaky, lietadlá 
atď.), ktorých rádiové vysielanie alebo 
elektronické prístroje ovplyvňujú rádiom 
riadené hodiny. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umiestnite hodiny na miesto s dobrým signálom, tj. blízko okna a mimo kovových povrchov alebo 
elektrických prístrojov. 
VYVOLANIE PRIJÍMU A ZOBRAZENIE SILY SIGNÁLU 
Po zapojení do siete začnú hodiny prijímať DCF signál. Rozbliká sa symbol . Displej zobrazuje 
„0:00“. 
Upozornenie: Keď prebieha prvý príjem DCF signálu, nepúšťajte prosím rádio. 
Značka vlny u symbolu vežičky indikuje silu časového DCF signálu vo vašej lokalite: 

 
Silný DCF signál 
 
Stredný DCF signál 
 
Slabý DCF signál 

 
Pokiaľ je zistený slabý alebo žiadny signál, musíte hodiny umiestniť na iné miesto s lepším 
signálom alebo odpojte AC/DC konektor a znovu ho pripojte a začnite s novým hľadaním signálu. 
Pokiaľ rádiobudík úspešne prijme časový DCF signál, prestane blikať symbol ; pokiaľ sa signál 
stratí, ikonka sa stratí. 
 
Automatický a manuálny príjem 
Automatický príjem: hodiny prijímajú signál automaticky každý deň v 1:00, 2.00 a 3:00 (ráno). 
Pokiaľ automatický príjem zlyhá , začne sa automatický príjem každé 3 hodiny, pokiaľ nebude 
rádiovo riadený časový DCF signál prijatý. 
Manuálny príjem: stlačte raz tlačidlo WAVE a DCF signál sa začne manuálne prijímať. 

 
NASTAVENIE HODÍN 
AKO NASTAVIŤ ČAS 
1. Stlačte SET pre vstup do režimu nastavovania času, rozsvieti sa číslica času. 
2. Stlačte WAVE alebo DISPLAY na hornej časti rádiobudíka pre nastavenie požadovaného času. 

Nezabudnite nastaviť správne doobedňajší alebo poobedňajší čas (AM/PM, v prípade 
poobedňajšieho času sa na displeji objaví symbol PM). 

 
NASTAVENIE ČASOVEJ ZÓNY 
1. Stlačte znova SET a prejdite do režimu nastavovania časovej zóny. Displej ukazuje „01“ a svieti, 

hodiny sú predvolené na stredoeurópsky čas, stlačte + alebo – pre výber „00“ pre Spojené 
kráľovstvo alebo „02“ pre Fínsko. 

2. Stlačte WAVE alebo SPLAY pre nastavenie požadovanej časovej zóny. 
 
LETNÝ ČAS 
Keď je prijatý signál pre letný čas, objaví sa ikona DST v hornej časti symbolu . 
 
NASTAVENIE 12HODINOVÉHO ALEBO 24HODINOVÉHO FORMÁTU ZOBRAZOVANIA ČASU 
1. Stlačte znova SET, displej ukazuje „12Hr“ a svieti. 
2. Stlačte WAVE alebo DISPLAY pre výber 12hodinového alebo 24hodinového formátu času. 
 
NASTAVENIE ČASU PRE OPAKOVANÉ BUDENIE 
1. Stlačte znova SET, displej ukazuje „Zz“ a svieti 05. 
2. Stlačte WAVE alebo DISPLAY pre nastavenie požadovanej doby pre opakované budenie od 5 

do 60 minút. 
3. Stlačte znova SET (alebo pokiaľ nie je stlačené žiadne tlačidlo počas 5 sekúnd) pre návrat do 

normálneho režimu. 

V blízkosti stavieb, dopravných 
svetelných signálov, ciest, neónových 
svetiel atď. 

Príliš blízko domácich prístrojov (počítačov, 
TV, video/audio prístrojov, faxov, 
reproduktorov). 

V blízkosti kovových povrchov / dosiek 
alebo na nich. 



 
POUŽÍVANIE BUDÍKA 
 
NASTAVENIE BUDÍKA 
1. Pre nastavenie budíka 1 stlačte raz tlačidlo ALM1, displej ukazuje 1 a svieti 6:00. 
2. Stlačte WAVE alebo DISPLAY pre nastavenie času budíka. Nezabudnite nastaviť správne 

poobedňajší alebo doobedňajší čas (AM/PM). Stlačte a držte WAVE alebo DISPLAY pre 
rýchlejšie nastavenie. 

3. Stlačte znova ALM1 a vyberte budenie bzučiakom (objaví sa symbol ) alebo budenie rádiom 
(objaví sa ikonka RÁDIO). 

4. Pre nastavenie budíka 2 opakujte kroky 1 – 3 uvedené vyššie s použitím tlačidla ALM2. 
 
KONTROLA NASTAVENÉHO ČASU BUDENIA A ZAPNUTIE ČI VYPNUTIE BUDÍKA 
1. Stlačte raz tlačidlo ALM1 alebo ALM2 a uvidíte aktuálne nastavený čas(y) budenia. 
2. Stlačte znova tlačidlo pre zapnutie alebo vypnutie budíka. Keď je budík zapnutý, objaví sa na 

displeji odpovedajúca ikonka budíka. Pokiaľ nie je zobrazený žiadny symbol budíka, je budík 
vypnutý a nebude zvoniť. 

 
ZASTAVENIE BUDÍKA A ZNOVU NASTAVENIE NA NÁSLEDUJÚCÍ DEŇ 
Keď zvoní budík 1, stlačte tlačidlo ALM 1 (ALM STOP) pre vypnutie zvuku budíka a automaticky 
dôjde k znovu nastaveniu na nasledujúci deň. Podobne vypnite a znovu nastavte budík 2 
s použitím tlačidla ALM 2 ALM STOP. 
 
OPAKOVANÉ BUDENIE 
Keď zvoní budík, stlačte raz SNOOZE / DIMMER, budík stíchne a začne opäť zvoniť po nastavenej 
dobe odloženia. 
 
POUŽÍVANIE PROJEKCIE HODÍN 
Stlačte tlačidlo PROJECTION ON/OFF pre zapnutie alebo vypnutie projekcie hodín. 
 
NASTAVENIE PODSVIETENIA DISPLEJA 
Rádiobudík má nastaviteľné podsvietenie displeja s možnosťami: stlmené, stredné a jasné. Pre 
výber podsvietenia tlačte tlačidlo SNOOZE / DIMMER, pokiaľ nedosiahnete požadovanej jasnosti. 
Toto nastavenie možno robiť, iba keď je rádio vypnuté. 
 
Poznámka: Podsvietenie nie je funkčné, keď  je rádiobudík napájaný batériami. 
NASTAVENIE ANTÉNY 
1. Rádiobudík má vstavanú AM anténu; otáčajte prístrojom podľa potreby pre najlepší príjem AM 

vĺn. 
2. Otvore kryt batériového priestoru v spodnej časti rádiobudíka a vytiahnite celý drôt FM antény a 

nastavte správny smer pre čo najlepší príjem FM vĺn. Nevyťahujte, nevymieňajte ani 
nepridávajte ďalšie antény. 

 
LADENIE A POUŽÍVANIE RÁDIA 
1. Stlačte raz SLEEP/RADIO pre zapnutie rádia, na displeji sa objaví a rozsvieti „ON“. 
2. Stlačte AM/FM pre výber vlnového pásma AM alebo FM. 
3. Opakovane stlačte buď + alebo – na koliesku na prednej časti pre naladenie požadovanej 

stanice. Pre automatické vyhľadávanie staníc stlačte, na niekoľko sekúnd pridržte a potom  
uvoľnite + alebo –. Rádio automaticky vyhľadá stanicu s najsilnejším signálom. 
Upozornenie: Udržujte rádio mimo dosah fluorescenčnej lampy, ktorá môže mať na rádio vplyv. 

4. Pre výber stanice môžete tiež využiť funkciu PAMAŤ predvolených rozhlasových staníc. Pozrite  
odstavec POUŽÍVANIE FUNKCIE PREDVOLENÝCH STANÍC. 

5. Otáčajte voličom HLASITOSTI a nastavte požadovanú úroveň. 
6. Stlačte tlačidlo SLEEP/RADIO pre vypnutie rádia. 
 
POUŽÍVANIE FUNKCIE PREDVOLENÝCH STANÍC 
Rádiobudík umožňuje uložiť do pamäte 10 predvolených rozhlasových staníc: päť AM staníc a päť 
FM staníc. Tak si môžete predvoliť svoje obľúbené stanice a mať k nim rýchli prístup. 
 
1. Zapnite rádio, nastavte vlnové pásmo AM alebo FM a vyberte stanicu, ktorú chcete uložiť. 



2. Stlačte a podržte tlačidlo PAMAŤ (MEMORY), pokiaľ sa na displeji nezobrazí MEMORY a 
nesvieti „01“. 

3. Stlačte znova tlačidlo PAMAŤ (MEMORY) a stanicu uložíte pod číslom 01. 
4. Pre výber ďalšej stanice, ktorú chcete mať v rýchlej predvoľbe, znova stlačte opäť podržte 

tlačidlo MEMORY, pokiaľ sa na displeji neukáže Memory a nerozsvieti sa „01“. Stlačte tlačidlo 
WAVE a zvoľte „02“ na displeji a stlačte tlačidlo MEMORY pre uloženie. 

5. Opakujte krok 4 pre uloženie päť AM staníc a päť FM staníc. 
6. Pre poslúchanie predvolených staníc stačí stlačiť tlačidlo PAMAŤ (MEMORY), keď je rádio 

zapnuté. 
7. Pre úpravu predvolených staníc, vyberte inú stanicu a opakujte kroky 2 – 4. Tým zmeníte 

pôvodne nastavenie. 
 
POČÚVANIE ZARIADENIA PRIPOJENÉHO CEZ AUX LINE-IN PORT 
Umiestnite MP3 alebo iný prístroj do držiaku MP3 a zaistite držiak na zadnej časti rádiobudíka. 
1. Pripojte MP3 alebo iný prístroj do AUX LINE-IN portu umiestneného na zadnej časti rádiobudíka. 
2. Zapnite tento externý prístroj a nastavte požadovanú hlasitosť. 
3. Pre zastavenie odpojte MP3 alebo iný prístroj. 

 
Upozornenie: Pri používaní AUX LINE-IN portu nie je možné počúvať rádio. 
 
POUŽÍVANIE ČASOVAČA AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA 
1. Stlačte dva krát tlačidlo RADIO/SLEEP a dostanete sa do režimu automatického vypnutia. Na 

displeji je zobrazená ikonka SLEEP a svieti „5“ (5 minút). Stlačením SLEEP/TIMER vyberte 10, 
15, 30, 45, 60, 75 či 90 minút pre automatické vypnutie. Nastavený časovač zostane na displeji 
ešte niekoľko sekúnd zobrazený a potom sa zobrazia hodiny. Objaví sa ikonka SLEEP, ktorá 
indikuje, že časovač je aktívny. 

2. Rádio bude hrať po nastavenú dobu a potom sa vypne. Aby ste zistili, koľko času zostáva do 
automatického vypnutia, stlačte raz tlačidlo RADIO/SLEEP. 

3. Pokiaľ chcete vypnúť rádio skôr, ako vyprší doba automatického vypnutia, stlačte raz 
SNOOZE/DIMMER. 

 
RIEŠENIE PROBLÉMOV 
Pokiaľ váš rádiobudík zobrazuje nesprávny čas alebo nefunguje správne, môže to byť spôsobené 
elektrostatickým nábojom alebo inými rušivými vplyvmi. V tom prípade stlačte tlačidlo RESET 
(pomocou tenkého nástroja) na spodnej časti rádiobudíka. Rádiobudík sa vynuluje do nastavenia 
z výroby a bude ho treba znovu nastaviť. 
 
ÚDRŽBA 
1. Umiestnite rádiobudík na pevný povrch, mimo zdroja priameho slnečného svetla alebo silného 

tepelného zariadenie alebo vlhkosti. 
2. Pokiaľ chcete umiestniť rádiobudík na prírodné drevo alebo lakovaný povrch, chráňte nábytok 

použitím ochrannej podložky. 
3. Rádiobudík utierajte mäkkou handričkou, jemne navlhčenou do mydlovej vody. Silnejšie činidlá 

ako benzín, riedidlá alebo podobné látky môžu zničiť povrch rádiobudíka. Pred čistením prístroj 
odpojte. 

4. Nekombinujte použité a nové batérie. Nepoužívajte spoločne batérie alkalické, štandardné 
(uhlíkovo-zinkové) alebo dobíjacie (niklovo-kadmiové). 

5. Pokiaľ nebudete rádiobudík používať dlhšiu dobu (mesiac a dlhšie) vyberte batérie, zabránite 
prípadnému skorodovaniu. Pokiaľ dôjde k skorodovanou alebo zašpineniu batériového priestoru, 
dôkladne ho vyčistite a vložte batérie späť. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Napájanie: 3 x AAA (LR03); 230V AC/DC 300mA, 6V adaptér 
Dosah Premietania: 3m 
Pamäť FM staníc: 10 



SK  

Likvidácia odpadu:  
Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, 
odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spät-
ného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným 
odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k 
likvidácií: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo 
znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. 
Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení 
prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu 
životného prostredia.  

ZÁRUČNÝ LIST 
Výrobky značky SOLID dodáva: 

S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia 
web: www.solid-czech.cz/sk/ 

Záruka a servis: 
 
Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov. 
 
Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy 
a zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v 
rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na 
záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná 
záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. 
Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpenia 
výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.  

 

Typ výrobku:…………………………….  

Dátum predaja:……………………………  

Pečiatka a podpis predajcu:…………………………….  

Dátum reklamácie:………………………. 

Zistená vada:…………………………………………………………………………… 


