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Radiobudík Sangean RCR-3                                        
 

 
 

Obj. č.: 34 37 12 
 

 
 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup radiobudíku Sangean RCR-3.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. 
Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
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Ovládací prvky 
 
1.      Vypínač a tlačítko pro nastavení času vypnutí 
2. Tlačítko pro alarm 2 

3. Tlačítko pro alarm 4 
4. Zhasínání 
5. Tlačítko pro nastavení času 
6. Tlačítko pro nastavení data 
7. Tlačítko pro alarm 1 

8. Tlačítko pro alarm 3 
9. Odpočítávání 

10. Změna frekvence / Funkce dospání 
11. Tlačítko pro nastavení a pro letní čas 
12. Paměť pro stanice 

13. Přepínač frekvenčního pásma (FM/AM/AUX)  

14. Hodiny 

15. LCD displej 

16. Výstup pro sluchátka na LCD displeji 
17. Ovladač hlasitosti 
18. Vyvážení tónů 
19. Stmívač 
20. Ovladač hlasitosti alarmu 
21. Přepínač časových pásem 

22. Reset 

23. Vstup AUX 

24. Vstup pro napájení 
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LCD displej 
 

A. Frekvenční pásmo zobrazení času (AM/PM)  
B. Čas/frekvence 
C. Automatické vyhledávání stanic 
D. Číslo místa v paměti a zobrazení sekund 

E. Ukazatel zimního/letního času 

F. Nastavení času 

G. Ukazatel odpočítávání 

H. Funkce dospání a usínání 

I. Rádiem řízený časový signál 

J. Ukazatel minut 

K. Ukazatel času pro alarm (AM/PM)  

L. Zobrazení data 

M. Zobrazení dne v týdnu 
N. Zobrazení měsíce / data / roku / alarmu 

O. Zobrazení alarmu 
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Obsluha 
 

Automatické ukládání stanic a nastavení času 

1. Pokud je přístroj během uvedení do provozu zapojený do zásuvky, proběhne automatické vyhledávání stanic 
v pásmu FM a AM. Uloží se sedm nejsilnějších stanic na FM a sedm nejsilnějších stanic v pásmu FM                   
a v pásmu AM. 

2. Potom se na displeji objeví „- -“ a symbol  začne blikat. Čas se automaticky nastaví poté, co byl z vysílače 
přijat časový signál. 

3. Když je rádio vypnuté, podržte tlačítko TIME  stisknuté na více než 4 sekundy, chcete-li čas nastavit 
ručně (to je nutné pouze v případě, že automatické nastavení selhalo). 

 

Čas 
 

Nastavení času ru čně (pouze pokud se automatické nastavení nezda řilo)  

1. Po stisknutí tlačítka TIME se na displeji objeví . 
2. Stiskněte tlačítko SET a na displeji začnou blikat hodiny.  

3. Pro nastavení času použijte tlačítka pro ladění ◄►.  

4. Znovu stiskněte tlačítko SET a na displeji začnou blikat minuty. 
5. Pro nastavení minut použijte tlačítka pro ladění ◄►.  

6. Stiskněte tlačítko SET a ukončete nastavení času. 

* Tento proces můžete kdykoliv předčasně ukončit a nastavení uložit stisknutím tlačítka TIME. 
 
Ruční nastavení data (to je nutné pouze v p řípadě, že automatické nastavení selhalo)  

1. Stiskněte tlačítko pro datum a následně tlačítko SET – na displeji začne blikat letopočet. 
2.  Pro nastavení letopočtu použijte tlačítka pro ladění ◄►. 

3.  Stiskněte tlačítko SET a začne blikat číslo měsíce.  

4.  Pro nastavení čísla měsíce použijte tlačítka pro ladění ◄►.  

5.  Stiskněte znovu tlačítko SET a začne blikat denní datum.  

6.  Pro nastavení denního data použijte tlačítka pro ladění ◄►. 

7.  Stiskněte tlačítko SET a ukončete nastavení času. 

* Tento proces můžete kdykoliv předčasně ukončit a nastavení uložit stisknutím tlačítka pro datum. 
 
Nastavení formátu zobrazení času (12/24hodinový formát)  
1. Stiskněte tlačítko TIME a následně tlačítko SET. 
2. Chcete-li nastavit 12hodinový formát zobrazení času, stiskněte tlačítko Station preset 1 resp. chcete-li                

nastavit 24hodinový formát zobrazení času, stiskněte tlačítko Station preset 2. 

3. Stiskněte poté tlačítko TIME a tím nastavení ukončete. 
 
Letní čas (D.S.T. – Daylight Saving Time)  

1. Když se Vám na displeji zobrazuje čas, stiskněte na více než 4 sekundy tlačítko SET, chcete-li posunout                    

čas o hodinu dopředu. Na displeji se objeví symbol . 

2. Chcete-li si nastavit letní čas, znovu stiskněte tlačítko SET na více než 4 sekundy a symbol  zmizí. 
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Režim rádia 

Vyhledávání rozhlasových stanic  

K dispozici máte 3 různé způsoby vyhledávání rozhlasových stanic: 
 
A. Ruční vyhledávání stanic 

1. Stiskněte vypínač a rádio zapněte. 

2. Stiskněte tlačítko BAND pro výběr frekvenčního pásma (FM/UKW nebo AM/MW). 

3. Pro nastavení frekvence použijte tlačítka pro ladění ◄►. 
4. Stiskněte znovu vypínač a rádio znovu vypněte. 

 
B. Automatické vyhledávání 

1. Stiskněte vypínač a rádio zapněte. 
2. Stiskněte tlačítko BAND pro výběr frekvenčního pásma (FM/UKW nebo AM/MW). 
3. Podržte tlačítka pro ladění ◄► déle než jednu sekundu a přístroj začne vyhledávat automaticky další stanici. 

4. Stiskněte znovu vypínač a rádio vypněte. 

 

C. Ukládání stanic a vyvolání uložené stanice 

Ukládání stanic: 

1. Stiskněte vypínač a rádio zapněte. 
2. Stiskněte tlačítko BAND pro výběr frekvenčního pásma (FM/UKW nebo AM/MW).  

3. Hledejte požadovanou stanici. 

4. Máte k dispozici 7 tlačítek pro uložení stanice (1 až 7). Podržte požadované tlačítko pro uložení stanice stisknuté 
déle než 2 sekundy, až uslyšíte signální tón. Příslušná stanice se pak uloží pod tímto tlačítkem. Máte k dispozici 
vždy 7 míst v paměti. 

5. Opakujte tento postup u zbývajících tlačítek pro uložení stanice. pro každé frekvenční pásmo (FM/AM). 
6. Již uložené stanice můžete výše popsaným způsobem přepsat. 

 

Vyvolání uložené stanice: 

1. Stiskněte tlačítko BAND pro výběr frekvenčního pásma (FM/UKW nebo AM/MW). 
2. Jednoduše stiskněte požadované tlačítko předvolby (1 až 7) a vyvolejte uloženou stanici. Na displeji se objeví           

číslo místa v paměti a frekvence stanice. 

Režim budíku (alarmu) 
Máte k dispozici 4 paměti pro alarm, které můžete naprogramovat nezávisle na sobě. Alarm 1 a alarm 2 můžete 
používat společně s bzučákem a alarm 3 a alarm 4 společně s funkcí rádia. Příslušná kontrolka indikuje, zda bude 
alarm během následujících 24 hodin aktivován. 
 
Nastavení bzu čáku (alarm 1 a alarm 2) 

Hlasitost bzučáku se každých 15 sekund zvyšuje. Alarm zůstává spuštěný po dobu jedné minuty a po minutové 
přestávce se spustí znovu. Vypne se po hodině nebo po stisknutí vypínače. 

Hlasitost bzučáku při spuštěném alarmu si můžete nastavit ovladačem hlasitosti alarmu na spodní straně přístroje. 
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1. Stiskněte tlačítko Alarm 1 (nebo Alarm 2) a na displeji se objeví odpovídající čas pro alarm. 
2. Stiskněte tlačítko SET a na displeji začnou blikat hodiny času pro alarm.  
3. Pro nastavení hodin použijte tlačítka pro ladění ◄►. 

4. Znovu stiskněte tlačítko SET a pomocí tlačítek pro ladění ◄► nastavte minuty. 
5. Zvolte požadované dny v týdnu stisknutím tlačítek pro dny v týdnu (dalším stisknutím den v týdnu zase deaktivujete). 

6.  Stiskněte znovu tlačítko SET a stiskněte tlačítka pro ladění ◄►, až se na displeji objeví  nebo . 
7. Stiskněte tlačítko SET pro uložení nastavení.  

8. Po spuštění alarmu (bzučáku) na displeji bliká  resp. . Stiskněte vypínač a bzučák vypněte. Symbol 

 resp.  přestane blikat. 

* Kdykoliv můžete stisknutím tlačítka Alarm 1 (nebo Alarm 2) Vaše nastavení uložit. 

Nastavení buzení rádiem (alarm 3 a alarm 4) 
Buzení rádiem se vypne po hodině nebo po stisknutí vypínače. Hlasitost buzení rádiem si můžete nastavit ovladačem 
hlasitosti alarmu na spodní straně přístroje. 

 

1. Stiskněte tlačítko Alarm 3 (nebo Alarm 4) a na displeji se objeví odpovídající čas pro alarm.  
2. Stiskněte tlačítko SET a na displeji začnou blikat hodiny času pro alarm. 

3. Pro nastavení hodin použijte tlačítka pro ladění ◄►. 

4. Stiskněte znovu tlačítko SET a pomocí tlačítek pro ladění ◄► nastavte minuty. 

5. Zvolte požadované dny v týdnu stisknutím (opětovným stisknutím den v týdnu zase deaktivujete). 

6. Stiskněte znovu tlačítko SET a stiskněte tlačítka pro ladění ◄►, až se na displeji objeví  nebo . 
7. Znovu stiskněte tlačítko SET a pro výběr frekvenčního pásma (FM/UKW nebo AM/MW) stiskněte tlačítko BAND. 

Použijte tlačítka pro ladění ◄► pro výběr požadované stanice pro buzení a pro nastavení hlasitosti. 

8. Stiskněte tlačítko SET a uložte nastavení. 

9. Stiskněte vypínač a rádio vypněte. 

10. Po spuštění alarmu na displeji bliká  resp. . Stiskněte vypínač a alarm vypněte. Symbol            

resp.  přestane blikat. 
11. Je-li signál rozhlasové stanice příliš slabý, bude použit bzučák. 

* Kdykoliv můžete stisknutím tlačítka Alarm 3 (nebo Alarm 4) Vaše nastavení uložit. 
* Pokud jste nastavili frekvenční pásmo na AUX nebo pokud není baterie dostatečně nabitá, použije se pro alarm. 

Funkce Snooze 
1. Chcete-li spuštěný alarm přerušit (bez ohledu na to, zda buzená rádiem nebo bzučák), stiskněte libovolné tlačítko 

na horní straně rádia ◄►/SET/PRESET 1-7/BAND). Alarm utichne asi na 5 minut. Na displeji se zároveň zobrazí 

. Funkci dospání můžete opakovat, kolikrát chcete, dokud je funkce alarmu aktivovaná.  
2. Chcete-li funkci alarmu nebo funkci dospání vypnout, stiskněte vypínač. 
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Deaktivace alarmu 
1. Podržte tlačítko Alarm 1 (nebo Alarm 2, 3, 4) stisknuté více než 2 sekundy – tím odpovídající alarm deaktivujete. 

2. Odpovídající symbol (   /    /    /  ) zmizí z displeje. Odpovídající alarm je tímto deaktivovaný. 

3. Chcete-li alarm znovu zapnout, podržte odpovídající tlačítko Alarm 1 (nebo Alarm 2, 3, 4) stisknuté a příslušný 

Symbol (   /    /    /  ) se znovu objeví na displeji. 

Časovač s odpočítáváním 
1. Jedná se o alarm, který se spustí po odpočítání stanoveného času. Odpočítávání si můžete nastavit                       

na 10 až 120 minut (v krocích po 10 minutách). 
2.  Pro nastavení požadovaného času použijte tlačítko NAP. 
3. Na displeji se objeví slovo NAP a indikuje, že je spuštěné odpočítávání. 

4. Když se spustí alarm po odpočítání stanového času, můžete ho pomocí vypínače znovu vypnout. 

5. Chcete-li alarm po odpočítání stanového času deaktivovat předčasně, podržte tlačítko NAP stisknuté               
tak dlouho, až se na displeji objeví OFF. 

Funkce usínání – automatické vypínání 
Funkci usínání si můžete nastavit na 15 až 120 minut. Po dosažení nastaveného času se rádio automaticky 
vypne. 

1.  Když je rádio vypnuté, podržte tlačítko  stisknuté. Rádio se zapne a na displeji se objeví zbývající čas. 

Tlačítko  zase uvolněte.    
2. Pro vypnutí funkce usínání stiskněte vypínač. Symbol  z displeje zmizí. 

Nastavení časového pásma 
V normálním případě nastavte přepínač TIME ZONE na spodní straně rádia do polohy 0. 

V některých zemích, kde není vysílán signál pro nastavení času, můžete pro nastavení času použít signál                        
pro nastavení času vysílaný ze sousední země. Časové pásmo pak můžete korigovat přepínačem TIME ZONE. 
 
Časové pásmo pro Turecko je například o hodinu posunuté vůči středoevropskému času. Ovšem můžete 
přijmout rádiový časový signál z Německa (středoevropský čas) a ten potom zkorigovat pomocí přepínače 
TIME ZONE. 

Nastavení podsvícení displeje 
Pro ovládání podsvícení displeje použijte ovladač . Je-li displej příliš tmavý, můžete použít tlačítko                           
LIGHT LEVEL CONTROL a nastavit podsvícení displeje na nejnižší úroveň. 

Výstup pro sluchátka 

K výstupu pro sluchátka  můžete připojit sluchátka. Zároveň s tím se vypnou zabudované reproduktory. 
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Vstup AUX 
Zapojte externí audiopřístroj, jako např. CD přehrávač, do vstupu AUX (na straně přístroje). Externí audiopřístroj  
zapněte a stiskněte tlačítko BAND, až se na displeji objeví „AU“. Přístroj bude přehrávat zesílený signál z externího 
audiopřístroje přes reproduktory. 

Reset rádia 
Pokud rádio nefunguje správně, nebo pokud na displeji chybí číslice, stiskněte tlačítko RESET (na spodní straně 
přístroje) na více než 2 sekundy (budete k tomu potřebovat nějakou pomůcku). Tímto vrátíte přístroj k původnímu 
nastavení a vymažete paměti. 
 

 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do radiobudíku. Případné opravy 
svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej 
vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky                
a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují             
veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout. 

 

 

 

 

Radiobudík nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený               
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť                        
by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro radiobudíku.  

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad                       
na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

Technické údaje
 

Provozní napětí:           120 V/60 Hz (pro USA); 230 V/50 Hz (pro Evropu)/síťový adaptér DC OUT  12 V/0,7 A 
Výstupní výkon  1,2 W (max) 
Spotřeba energie  7 W (Max)@120 V, 8 W (Max)@230 V  
Frekvenční rozsah FM 87,5–108,0 MHz ,AM 520–1 710 kHz (pro USA); AM 522–1 629 kHz (pro Europu) 
 

 

 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
 

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.                                       MIH/07/2012 

 


