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Technické údaje 
Príjem rádia DAB DAB+ FM 

Áno Áno Áno 

Frekvencia 174...240 MHz 87.5...108 MHz 

Citlivosť -97...-99 dBm -105...-109 dBm 

Displej 2.1“ LCD displej 

Reproduktor 0.5 W RMS 

Napájanie DC 6 V 500 mA, 4 x AA Batérie (nie sú súčasťou balenia) 

Spotreba Prevádzková: max 3W Pohotovostný režim: menej ako 1 W 

Vstup / výstup 3,5 mm jack pre slúchadlá, konektor DC adaptéru 

Obľúbené DAB/DAB+: 30, FM: 30 

Kodeky: DAB: MP2, AAC 

Jazyky: CS, DA, DE, EN, ES, FIN, FR, IT, NL, NO, PL, PT, SK, SV, TR 

Obsah balenia Digitálne rádio DR7, Užívateľský návod, Sieťový adaptér 

Rozmery 165 x 95 x 44 mm 

Hmotnosť 340 g 
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Ovládacie prvky a popis 
 

A: Predná strana 

1. Tlačidlo [MODE] 

2. Tlačidlo [PRESET] 

3. Tlačidlo [SETTINGS] 

4. Tlačidlo [PRESET 1] 

5. Tlačidlo [INFO] 

6. Tlačidlo [PRESET 2] 

7. Displej 

8. Tlačidlo [Späť] 

9. Tlačidlo [VOLUME/SELECT/NAVIGATE]* 

10. Anténa 

B: Zadná strana 

11. Vstup pre slúchadlá 

12. Vstup pre sieťový adaptér 

13. Kryt batérií 

 

 

 

 

 

* Otáčaním regulátora meníte hlasitosť alebo navigáciu štruktúrou ponuky. Stlačením 

tohto otočného regulátora sa prístroj prepne do režimu pohotovosti (VOLUME) resp. 

dôjde k potvrdeniu výberu (SELECT). 
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Štruktúra menu 
 DAB 

o ZOZNAM STANÍC 

o RUČNÉ LADENIE 

o DRC 

 VYPNUTÉ 

 HIGH 

 LOW 

o VYRADIŤ NEDOSTUPNÉ STANICE 

 FM 

o NASTAVENIE VYHĽADÁVANIA 

 LEN SILNÝ SIGNÁL 

 VŠETKO 

o AUDIO 

 VŽDY MONO 

 STEREO POVOLENÉ 

 SYSTÉMOVÉ NASTAVENIE 

o USPÁNIE 

 VYPNUTÉ 

 15 MINÚT 

 30 MINÚT 

 45 MINÚT 

 60 MINÚT 

 90 MINÚT 

 120 MINÚT 

o BUDÍK 

 BUDÍK 1 

 BUDÍK 2 

o ČAS 

 NASTAVENIE ČASU 

 NASTAVIŤ ČAS 

 NASTAVIŤ DÁTUM 
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 AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA 

 VYPNUTÉ 

 AKTUALIZOVAŤ Z ĽUBOVOĽNÉHO 

ZDROJA 

 AKTUALIZOVAŤ Z DAB 

 AKTUALIZOVAŤ Z FM 

 FORMÁT ČASU 

o  24 H 

o  12 H 

 FORMÁT DÁTUMU 

o DD-MM-RRRR 

o MM-DD-RRRR 

o PODSVIETENIE 

 INTENZITA ZAPNUTÁ 

 INTANZITA VYPNUTÁ 

o JAZYK 

o RESET DO TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA 

o AKTUALIZÁCIA 

o SW VERZIA 
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Vážený zákazník, 

zakúpením digitálneho rádia Hama ste získali kvalitný produkt, ktorý odpovedá 

súčasnému stavu vývoja a spĺňa náročné technologické aj funkčné požiadavky. 

Venujte prosím pozornosť informáciám obsiahnutých v tomto návode, zoznámi 

Vás so zakúpeným zariadením a jeho funkciami. Dúfame, že budete s naším 

produktom spokojný a že Vám bude dlho a spoľahlivo slúžiť. 

O tomto návode 

Tento návod na použitie je neoddeliteľnou súčasťou digitálneho rádia DR7 

(naďalej v texte označovaný ako „zariadenie“), poskytuje dôležité informácie o 

podmienkach použitia, bezpečnosti, zapojení a prevádzke zariadenia. 

Návod na použite by mal byť kedykoľvek dostupný obsluhe zariadenia. Každý 

kto používa toto zariadenie, by mal byť oboznámený s informáciami 

obsiahnutými v tomto návode. Návod majte vždy po ruke, v prípade potreby ho 

predajte ostatným užívateľom súčasne so zariadením. 

1. Vysvetlenie poznámok a varovaní  
Návod obsahuje nasledujúce formy upozornení: 

   !    NEBEZPEČENSTVO 

Varovanie tohto typu varuje pred priamym ohrozením zdravia. 

Upozorňuje na situácie, ktoré môžu viesť k vzniku vážnych zranení, alebo 

smrti. 

 Dodržaním inštrukcií predídete možným vážnym zraneniam či smrti. 

 

   !    VAROVANIE 

Varovanie tohto typu varuje pred priamy nebezpečenstvom. 

Upozorňuje na situácie, ktoré môžu viesť k vzniku zranení, alebo škodám na 

majetku. 

 Dodržaním inštrukcií predídete možným zraneniam, alebo 

materiálnym škodám. 

 

POZNÁMKA 

 V poznámkach sú uvedené ďalšie užitočné informácie pre 

zaobchádzanie so zariadením. 
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2. Obsah balenia 
Zariadenie je štandardne dodávané s nasledujúcim príslušenstvom: 

 Digitálne rádio DR7 

 Stručný návod 

 Napájací zdroj 

3. Bezpečnosť 
 Zariadenie je určené na súkromné použitie v domácnostiach. 

 Chráňte zariadenie pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím. 

Nepoužívajte zariadenie v miestach so zvýšenou vlhkosťou. 

 Ako každé iné elektrické zariadenie ho držte mimo dosah detí. 

 Zariadenie nenechajte spadnúť na zem a chráňte ho pred pádom 

a silnými otrasmi. 

 Používajte len originálny napájací adaptér. Pripájajte ho len do siete 

vyhovujúcej jeho parametrom. 

 Obalový materiál držte mimo dosah detí, nebezpečenstvo udusenia. 

 Obalový materiál likvidujte podľa miestnych predpisov. 

 Do zariadenia nezasahujte. Zásahom do zariadenia stratíte nárok na 

záruku. 

 

   !    NEBEZPEČENSTVO úrazu elektrickým prúdom 
Nebezpečenstvo smrti / úrazu elektrickým prúdom. 

Styk so živými časťami zariadenia môže viesť k smrteľnému zraneniu. 

Dodržujte nasledujúce bezpečnostné predpisy, zamedzíte rizikám súvisiacich 

s elektrickým prúdom: 

 Používajte len napájacie adaptéry dodané spolu so zariadením. Použitím 

iného adaptéru môžete zariadenie poškodiť. 

 Nepoužívajte zariadenie, ak je prívodný kábel adaptéru, adaptér, alebo 

napájací konektor poškodený. 

 V žiadnom prípade nerozoberajte kryt napájacieho adaptéru. Pri styku 

s odkrytými časťami napájacieho adaptéru hrozí nebezpečenstvo úrazu 

elektrickým prúdom. 
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   !    VAROVANIE – Zaobchádzanie s batériami 

Nebezpečenstvo pri nevhodnom zaobchádzaní! 

Nevhodná manipulácia s batériami môže byť nebezpečná. 

 Používajte vždy rovnaký typ batérií (nekombinujte rôzne nabité 

batérie, alebo rôzne druhy: napríklad alkalické + nabíjacie). 

 Pri vkladaní batérií skontrolujte polaritu. Pri obrátení polarity môže 

dôjsť k poškodeniu zariadenia a/alebo batérií. 

 Nevhadzujte batérie do ohňa, môže dôjsť k výbuchu. 

 Nikdy neskratujte póly batérie (úmyselne, alebo neúmyselne, 

napríklad pri styku s kovovými predmetmi). Skrat môže mať za 

následok prehriatie, explóziu, alebo oheň. 

 Batérie udržujte mimo dosah detí. V prípade prehltnutia, vyhľadajte 

okamžitú lekársku pomoc. 

 Ak sa uvoľní z batérií kyselina, dbajte na zvýšenú pozornosť. 

Unikajúca kyselina môže trvale poškodiť zariadenie, môže spôsobiť 

poleptanie. Použite ochranné rukavice. 

 V prípade, že zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, vytiahnite batérie. 

 Batérie skladujte v suchu a chlade, nevystavujte ich slnečnému alebo 

tepelnému žiareniu. 

4. Informácie pred spustením 
POZNÁMKA - kvalita příjmu 

 Rádio je vybavené pasívnou teleskopickou anténou, ktorá Vám 

umožní príjem DAB, DAB+, aj FM signálu. Pre zaistenie 

maximálnej kvality príjmu anténu úplne vytiahnite a umiestnite do 

vertikálnej polohy. 

 Ak máte problémy s kvalitou signálu, skúste zmeniť umiestnenie 

rádia. 

 



 

Digitálne rádio DR7 11 sd 

5. Začíname 

5.1. Prevádzka na batérie 

Otvorte priestor pre batérie umiestnený na zadnej strane rádia vysunutím krytky 

v smere šípky. Uistite sa, že batérie vkladáte správnou polaritou. Po vložení 

všetkých batérií opäť zaistite kryt na pôvodne miesto.  

5.2. Prevádzka zo siete 

Pripojte sieťový kábel k riadne nainštalovanej a ľahko prístupnej sieťovej 

zásuvke. 

Napájací zdroj je vhodný pre sieťové napätie medzi 100 a 240 V a je tak 

prevádzkovateľný na takmer akejkoľvek striedavej sieti. Upozorňujeme, že 

budete potrebovať adaptér – redukcia podľa zeme. 

Môžete si vybrať vhodný výber produktov Hama na adrese www.hama.com 

POZNÁMKA  

 Pripojte výrobok len k zásuvke schválenej pre zariadenie. Elektrická 

zásuvka musí byť vždy ľahko prístupná. 

 Odpojte výrobok od napájania pomocou vypínača (na zásuvke, alebo 

predlžovacom prívode) - ak nie je k dispozícií, odpojte napájací 

kábel zo zásuvky. 

 Pri použití viacnásobného rozbočovača sa uistite, že súčtový 

odoberaný výkon všetkých pripojených zariadení neprekročí jeho 

maximálnu zaťažiteľnosť. 

 Ak produkt nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte ho od siete. 

 

5.3. Základne nastavenie 

POZNÁMKA  

 Pri výbere v ponuke sa aktuálna voľba indikuje blikaním. 

 V ponukách, kde je na výber viacej volieb je aktuálne nastavená 

voľba označená symbolom „*“. 

 

http://www.hama.com/
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Ovládacie prvky 

Ovládač [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) má dve funkcie: 

 Otáčaním prechádzate jednotlivé položky v ponuke. 

 Potvrdenie voľby vykonáte stlačením ovládača. 

Tlačidlom [BACK] (8) sa dostanete do predošlej úrovne ponuky. 

Nastavenie hlasitosti 

Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) zvýšite / znížite hlasitosť. 

Ďalšie informácie 

Stlačením tlačidla [INFO] zobrazíte ďalšie informácie závislé na kontexte. 

Zobrazené informácie závisia na prevádzkovom režime a súčasnom výbere 

rozhlasovej stanice. 

 Popis: Označuje rozhlasovú stanicu, aktuálny program, obsah, témy a 

pod. 

 Žáner programu / krajina: Označuje žáner (hudobný štýl) a krajinu 

alebo oblasť stanice. 

 Bitová rýchlosť: Zobrazí sa aktuálne prijatá digitálna prenosová 

rýchlosť prijaté stanice. 

 Kódovanie: Špecifikuje schému kódovania, ktorá sa používa k 

digitalizácií dát alebo signálu (napríklad MP3 alebo WMA) 

 Vzorkovacia frekvencia: zobrazuje vzorkovaciu frekvenciu alebo 

frekvenciu, s ktorou je audio prijímané (vzorkovacia / vzorkovacia 

frekvencia), v daný okamžik. 

 Sila signálu: Signál prijatej stanice je zobrazený cez lištu a jej dĺžku. 

 Dnešný dátum 

 Čas 

 Chyba signálu 

 Služba nie je k dispozícii: Zobrazuje sa, keď v súčasnej dobe nie je 

žiadny príjem DAB. 

Zapnutie / vypnutie 

Stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) zapnete rádio. 
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Pre vypnutie rádia stlačte a podržte tlačidlo [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] 

(9) po dobu približne 3 sekúnd. 

5.4. Prvé spustenie 

Vyhľadávanie stanice v prevádzkovom režime DAB sa spustí automaticky pri 

prvom spustení rádia. Vo východiskovom nastavení sa rádio spustí v angličtine. 

Zmenu jazyka môžete vykonať podľa návodu popísaného v kapitole 5.5. Jazyk. 

5.5. Jazyk 

Ak chcete zmeniť jazyk ponuky, postupujte nasledovne: 

 Stlačením tlačidla [SETTINGS] (3) vstúpite do ponuky nastavenia. 

 Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na položku 

ponuky Jazyk (Language). 

 Potvrďte výber stlačením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9). 

 Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) vyberte požadovaný 

jazyk. 

 Potvrďte výber stlačením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9). 

6. DAB 
Rádio prijíma všetky zavedené digitálne rádiové frekvencie v rozmedzí 174 

MHz (pásmo III, kanál 5A až 13F). 

 Aktivujte režim DAB na rádiu opakovaným stlačením [MODE] (1). 

6.1. Vyhľadávanie / Automatické vyhľadávanie 

Automatické vyhľadávanie kanálov DAB kontroluje pásmo DAB III pre 

dostupné stanice. Po vyhľadaní stanice sú všetky stanice bez rušenia uložené v 

abecednom poradí. Automatické vyhľadávanie stanice DAB sa spustí 

automaticky, keď je režim DAB spustený prvý krát; je indikovaný 

Vyhľadávam... a stavovým riadkom na displeji. Ak chcete znovu spustiť 

vyhľadávanie, postupujte nasledovne: 

 Stlačte tlačidlo [SETTINGS] (3). 

 Otáčaním voľby [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na 

položku ponuky "Nájsť všetky stanice". 
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 Potvrďte výber stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] 

(9). 

6.2. Zoznam staníc 

Do zoznamu staníc môžete v režime DAB vstúpiť dvoma spôsobmi: 

a)  

 Stlačením [BACK] (8) a následným otočením 

[VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prechádzate zoznam staníc. 

 Vyberte požadovanú stanicu a potvrďte výber stlačením 

[VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9). 

b)  

 Stlačením [SETTINGS] (3) otvorte ponuku nastavenia. 

 Zapnite funkciu [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) a prejdite na 

položku ponuky "Zoznam staníc". 

 Potvrďte svoj výber stlačením tlačidla 

[VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9). 

 Otočením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) vyberte požadovanú 

stanicu. 

 Potvrďte svoj výber stlačením tlačidla 

[VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) 

6.3. Úprava zoznamu staníc 

Ak chcete odstrániť stanice, ktoré nie sú aktuálne v oblasti príjmu, z vášho 

zoznamu staníc postupujte nasledovne: 

 Stlačením tlačidla [SETTINGS] (3) vstúpite do ponuky nastavenia. 

 Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na položku 

ponuky "Odstrániť neaktívnu stanicu". 

 Potvrďte výber stlačením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9). 

Ak odpoviete Áno, budú všetky stanice, ktoré sú momentálne nedostupné, 

odstránené zo zoznamu staníc 

6.4. Obľúbené stanice 

Pre rýchly a priamy prístup môžete uložiť až 30 obľúbených staníc. 
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6.4.1. Uloženie obľúbenej stanice 

 Nastavte stanicu, ktorú chcete uložiť ako predvoľbu obľúbenej stanice. 

 Ak je stanica prijatá, podržte stlačené tlačidlo [Preset] na prednej 

strane rádiostanice. 

 Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prepnite medzi 

predvoľbami. 

 Stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) potvrďte 

výber a uložte stanicu na predvoľbu obľúbenej stanice. 

6.4.2. Prístup k obľúbeným staniciam 

Stlačením tlačidla [Preset] otvorte okno so zoznamom uložených staníc. 

 Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na 

požadovanú predvoľbu. 

 Otočením a stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) 

vyberte obľúbenú stanicu. 

POZNÁMKA  

 Obľúbené položky nie je možné zmazať. 

 Ak sú všetky 30 slotov pamäťových staníc prepláchnuté a chcete 

uložiť novú stanicu, vyberte jednu z obsadených slotov. Stanica v 

tomto slote bude prepísaná novou stanicou. 

6.5. DRC (Riadenie dynamického rozsahu) 

Niektoré rádiostanice využívajú funkciu DRC – Dynamic Range Control – 

Riadenie dynamického rozsahu, ktorá hľadá hlasitosť vysielania. Ak dôjde 

počas vysielania k náhlemu skokovému zvýšeniu, alebo stíšeniu hlasitosti, 

funkcie automaticky upraví hlasitosť na nastavenú úroveň. 

Vaše rádio umožňuje tri nastavenia pre funkciu DRC: 

DRC high: Celkové vyrovnanie rôznych hlasitostí. Silná redukcia počuteľne 

znižuje dynamiku hudobného titulu. 

DRC low: Čiastočne vyrovnanie rôznych hlasitostí. Jemnejšia redukcia bez 

prílišnej straty dynamiky.  

DRC off: Rádio nezasahuje do nastavenia hlasitosti. Týmto nastavením sa 

funkcia DRC deaktivuje. 
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Nastavenie funkcie: 

 Stlačením tlačidla [SETTINGS] (3) vstúpite do ponuky nastavenia. 

 Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na položku 

ponuky "Nastavenie hlasitosti". 

 Potvrďte výber stlačením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9). 

 Teraz zvoľte požadované nastavenie. 

7. FM Rádio 
Opakovaným stlačením tlačidla [MODE] (1) aktivujte režim FM rádia: 

7.1. Nastavenie skenovania 

Nastavenie vyhľadávania umožňuje zvoliť, či majú byť stanice s nízkou 

intenzitou signálu počas automatického vyhľadávania ignorované. 

Postupujte nasledovne: 

 Stlačením tlačidla [SETTINGS] (3) vstúpite do ponuky nastavenia. 

 Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na položku 

menu "Nastavenie vyhľadávania staníc". 

 Potvrďte výber stlačením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9). 

 Otočením a stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) 

vyberte požadované nastavenie. 

Ak chcete, aby sa vyhľadávanie zastavilo len na staniciach s vysokou silou 

signálu, vyberte „Len silné stanice“. V opačnom prípade (Všetky stanice) sa 

zastaví vyhľadávanie na každej stanici, pre ktorú je prijatý signál. 

7.2. Automatické vyhľadávanie staníc 

 Stlačte a podržte tlačidlo [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) po 

dobu asi 3 sekúnd. 

 Rádio zastaví hľadanie a zaháji prehrávanie, hneď ako nájde stanicu. 

 Opätovným stlačením tlačidiel [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) 

pokračujte vo vyhľadávaní, pokým nebude nájdená ďalšia stanica. 
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7.3. Obľúbené položky 

Pre rýchly a priamy prístup môžete uložiť až 30 obľúbených staníc. 

7.3.1. Uložiť obľúbené položky 

 Nastavte stanicu, ktorú chcete uložiť ako predvoľbu obľúbenej stanice. 

 Ak je stanica prijatá, podržte stlačené tlačidlo [Preset] na prednej 

strane rádiostanice. 

 Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prepnite medzi 

predvoľbami. 

 Stlačte tlačidlo [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) pre potvrdenie 

výberu a uložení stanice na predvoľbu obľúbenej stanice. 

7.3.2. Prístup k obľúbeným 

Stlačením tlačidla [Preset] otvorte okno so zoznamom uložených staníc. 

 Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na 

požadovanú predvoľbu. 

 Potvrďte výber stlačením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9). 

Príjem analógového vysielania na frekvenciách 87,50 MHz – 108,00 

MHz 

POZNÁMKA  

 Obľúbené položky nie je možné zmazať. 

 Ak sú všetky 30 slotov pamäťových staníc prepláchnuté a chcete 

uložiť novú stanicu, vyberte jednu z obsadených slotov. Stanica v 

tomto slote bude prepísaná novou stanicou. 

7.4. Nastavenie audio 
U niektorých staníc so slabým signálom môže byť kvalita mierne vylepšená ich 

prehrávaním v monofónnej kvalite. Túto funkciu môžete aktivovať v menu (vždy mono) 

a rádio sa automaticky prepne na monofónny príjem, ak je kvalita signálu zlá. 

Ak chcete zmeniť nastavenie zvuku, postupujte nasledovne: 

Stlačením [SETTINGS] (3) otvorte ponuku nastavenia. 

Otočením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na položku ponuky 

Nastavenie zvuku. 
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Potvrďte výber stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9). 

Teraz vyberte požadované nastavenie. 

8. Ďalšie nastavenie 

8.1. Uspanie 

Rádio má funkciu časovača, ktorá prepne zariadenie do pohotovostného režimu 

po uplynutí časového intervalu. 

Postupujte nasledovne: 

 Stlačením [SETTINGS] (3) otvorte ponuku nastavenia. 

 Otáčaním tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na 

položku ponuky Spánok. 

 Potvrďte svoj výber stlačením tlačidla 

[VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9). 

 Otočením a stlačením tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) 

vyberte požadované nastavenie 

8.2. Budík 

Rádio umožňuje nastaviť dva nezávislé budíky. 

Konfigurácia budíka 1 a budíka 2 je totožná. Umožňujú dva nezávislé spúšťacie 

časy. 

 Stlačením [SETTINGS] (3) otvorte ponuku nastavenia. 

 Otáčaním voľby [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na 

položku ponuky Budík. 

 Potvrďte svoj výber stlačením tlačidla 

VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9). 

 Teraz vyberte požadované nastavenie a potvrďte výber stlačením 

tlačidla [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9). 

Čas: 

Najprv zvoľte hodinu, potom minúty, kedy má byť budík aktivovaný. 

Doba trvania: 

Zvoľte dobu trvania alarmu. 
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Zdroj: 

Nastavte, či chcete byť prebudený tónom budíka (bzučiak), FM alebo DAB. 

Režim: 

Vyberte, kedy má byť budík aktivovaný: Denne – Jeden krát - V pracovné dni – 

Cez víkend 

Dátum: 

Najprv zvoľte deň, mesiac a rok, kedy začne čas budenia. 

Hlasitosť: 

Zvoľte hlasitosť alarmu. Toto nastavenie má pri spustení budíka prioritu nad 

nastavením bežného počúvania. 

Režim: 

Zvoľte, či chcete aktivovať alebo deaktivovať budík. 

POZNÁMKA 

 Ak používate DAB ako zvuk budíka, je dôležité mať v budíku stabilné 

rádiové spojenie. Ak tomu tak nie je, bude ako zvuk budíka použitý 

signálny tón (bzučiak). 

 Pre zaistenie správneho času budenia (napríklad v prípade výpadku 

napájania) odporúčame mať zapnutú automatickú aktualizáciu času. 

8.3. Podsvietenie 

Podsvietenie je možné konfigurovať samostatne pre každý prevádzkový režim 

(prevádzka, pohotovostný režim). 

 Stlačením [SETTINGS] (3) otvorte ponuku nastavenia. 

 Otočením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na položku 

ponuky "Osvetlenie". Potvrďte svoj výber stlačením tlačidla 

[VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9). 

 Teraz vyberte požadované nastavenie v príslušnom režime a potvrďte 

výber stlačením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9). 

8.4. Továrensky reset 

 Stlačením tlačidla [MENU] (5) prejdite do ponuky nastavenia. 
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 Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na položku 

ponuky "Továrenské nastavenie". 

 Potvrďte výber stlačením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9). 

 Potvrďte nasledujúcu výzvu tlačidlom Áno, ak chcete obnoviť 

východiskové nastavenie od výrobcu. Všetky skôr vykonané 

nastavenia sa vymažú. 

 

   !    VAROVANIE 

 Funkcia je určená pre situáciu, že dôjde k vážnym problémom s 

nastavením rádia. 

 Všetky uložené nastavenia budú pri resete do továrenského 

nastavenia zmazané. 

8.5. Info / verzia SW 

Ak chcete, aby rádio zobrazilo informácie o verzii softvéru, postupujte 

nasledovne: 

 Stlačením tlačidla [SETTINGS] (3) vstúpite do ponuky nastavení. 

 Otáčaním [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9) prejdite na položku 

ponuky „SW verzia“. 

 Potvrďte výber stlačením [VOLUME/SELECT/NAVIGATE] (9). 

9. Starostlivosť a údržba 
 Zariadenie čistite len navlhčenou handričkou a len jemným (nie agresívnym) 

čistiacim prostriedkom. 

 Ak nebudete výrobok po dlhšiu dobu používať, prístroj vypnite a odpojte ho 

od napájania. Skladujte ho na čistom, suchom mieste bez priameho slnečného 

žiarenia. 

10. Záručné podmienky 
Hama spol. s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje žiadnu záruku 

na škody spojené s nevhodným použitím zariadenia. Vhodným použitím sa 

rozumie použitie zariadenia podľa postupov popísaných v tomto návode a 

v súlade s určeným tohto zariadenia. 
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11. Servis a zákaznická podpora 
Viac informácií a produktovú podporu pre SR zaisťuje: 

HAMA Slovakia spol. s r.o.  

Bratislavská 87, 902 01 PEZINOK  

Telefón +421 33 6481185 

www.hama.sk 

12. Likvidácia zariadenia 
 Po zavedení európskej smernice 2002/96 / EU a 2006/66 / EU vo 

vnútroštátnom právnom systému platí nasledujúce: Elektrické a 

elektronické prístroje a batérie nesmú byť likvidované s domácim 

odpadom. Spotrebitelia sú povinní podľa zákona vracať elektrické a 

elektronické zariadenia, rovnako ako batérie, po skončení ich životnosti 

verejným zberným miestam zriadených pre tento účel alebo miesto predaja. 

Podrobnosti k tomu sú definované vnútroštátnym právom príslušnej krajiny. 

Tento symbol na výrobku, v návode na použitie alebo v balení označuje, že 

výrobok podlieha týmto predpisom. Recykláciou, opätovným použitím matíc 

alebo iných foriem využitia starých zariadení / batérií významne prispievate k 

ochrane nášho životného prostredia. 

13.  Prehlásenie o zhode 
Spoločnosť Hama GmbH & Co KG týmto prehlasuje, že typ 

rádiového zariadenia [00054866] je v súlade so smernicou 

2014/53 / EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EU je k 

dispozícii na tejto internetovej adrese: 

www.hama.com -> 00054869 -> Na stiahnutie. 
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