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Napotki za varstvo okolja
Odstranjevanje izdelka
Tega izdelka po izteku njegove življenjske dobe ne smete odvreči med običajne
gospodinjske odpadke, temveč ga je treba oddati na zbirališču za recikliranje
električnih in elektronskih naprav. Na to vas opozarja simbol s prečrtanim
smetnjakom na izdelku, v navodilih za uporabo ali na embalaži.
...............Odpadni materiali so glede na svojo oznako primerni za recikliranje. S ponovno
...............uporabo, recikliranjem snovi in drugimi oblikami recikliranja odsluženih naprav
...............pomembno prispevate k varstvu okolja.
...............Prosimo, da se na občinskem uradu pozanimate o pristojnem zbirališču tovrstnih
...............odpadkov.
Opozorilo na električni udar
OPOZORILO
Nevarnost električnih udarov.
Ne odpirajte naprave!
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Za preprečitev električnih udarov te naprave ne smete odpirati. Ne vsebuje sestavnih delov,
ki bi jih kot uporabnik morali vzdrževati ali popravljati. Vzdrževalna dela in popravila lahko
izvaja samo strokovno osebje.
Simboli v teh navodilih za uporabo
Ta simbol opozarja na to, da so v notranjosti naprave prisotne nevarne napetosti, ki
lahko povzročijo električni udar.
Ta simbol opozarja na pomembne napotke glede upravljanja in vzdrževanja
.naprave.
Napotki glede varnosti, okolja in postavitve
• Napravo lahko uporabljate izključno v suhih, zaprtih prostorih.
• Naprava naj nikoli ne pride v stik z vlago.
• Naprave nikoli ne odpirajte. NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA! To lahko stori samo
..strokovno osebje.
• Napravo priključite samo na električno vtičnico, ki je bila nameščena v skladu s predpisi in
..je ozemljena. Omrežna napetost se mora skladati s podatkom na tipski tablici naprave.
•.Poskrbite za to, da med delovanjem električni kabel nikoli ne pride v stik z vlago ali
..mokroto. Električni kabel se ne sme zagozditi ali kako drugače poškodovati..
• Poškodovane električne vtiče ali električne kable naj takoj zamenja naša servisna služba.
• Električni vtič služi kot ločilnik in mora biti uporaben brez težav.
• V primeru nevihte takoj izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
• Otroci lahko uporabljajo napravo samo pod nadzorom odraslih oseb.
• Napravo čistite izključno s suho krpo za prah.
..NE uporabljajte ČISTILNIH SREDSTEV ali KRP iz GROBEGA materiala!!!
• Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom vročine.
• Napravo postavite tako, da ne more prihajati do zastajanja vročine, torej na mestu z dobrim
..prezračevanjem, kjer lahko zrak kroži.
• Na napravo ne postavljajte predmetov z odprtim plamenom (npr. sveče).
• Na napravo ali v njeni bližini ne smete postavljati posod, napolnjenih s tekočino (npr. vaze).
• Nikoli ne prekrivajte prezračevalnih odprtin!!!
• Napravo postavite na varno mesto, kjer ni tresljajev.
• Napravo postavite karseda proč od računalnikov in mikrovalovnih pečic, sicer lahko prihaja
..do motenj v sprejemu pri delovanju v načinu radia.
• Ohišja ne smete odpirati ali popravljati. V tem primeru namreč varnost več ni zagotovljena,
..poleg tega pa izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Popravila lahko izvaja izključno
..servisna služba.
• Uporabljajte izključno baterije, ki ne vsebujejo živega srebra in kadmija.
• Odslužene baterije so posebni odpadki in NE sodijo med gospodinjske odpadke!!! Vrnite jih
..svojemu trgovcu ali pa jih oddajte na ustreznih zbirališčih svojega mesta ali občine.
• Baterije se morajo nahajati izven dosega otrok. Otroci lahko baterije pogoltnejo. V primeru,
..da otrok/žival pogoltne baterijo, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.
• Redno preverjajte baterije, saj boste tako preprečili iztekanje baterij.
• Baterije ne smejo biti izpostavljene vročini (npr. neposredna sončna svetloba, ogenj).
POZOR
Nevarnost eksplozije pri napačnem ravnanju z baterijami.
.............Nadomestite jih samo z identičnim ali enakovrednim tipom baterij.
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Odstranjevanje baterij
Odslužene baterije so posebni odpadki in NE sodijo med gospodinjske odpadke!
Vsi potrošniki so zakonsko zavezani, da poskrbijo za okolju prijazno odstranjevanje
vseh baterij in akumulatorjev, ne glede na to, če vsebujejo škodljive snovi* ali ne.
...............Vse baterije in akumulatorje lahko oddate na javnih zbirališčih svoje občine ali
...............povsod tam, kjer se tovrstne baterije in akumulatorji prodajajo.
...............Prosimo, da oddate le izpraznjene baterije in akumulatorje.
* Z naslednjimi oznakami: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.
Sestavni deli in upravljalni elementi

1. INFRARDEČI SENZOR
2. PROJEKCIJSKA ENOTA
3. AKTIVACIJA/DEAKTIVACIJA PROJEKCIJE
4. VRTENJE PROJICIRANEGA ČASA ZA 180°
5..POVEČANJE GLASNOSTI / VKLOP/IZKLOP SAMODEJNEGA PREKLAPLJANJA
....PRIKAZA NA PRIKAZOVALNIKU
6..NASTAVITEV ČASA / SPOMINSKO MESTO / SPOMINSKO MESTO + / FUNKCIJA
....DREMEŽA
7. SPOMINSKO MESTO 8. AKTIVACIJA/DEAKTIVACIJA ČASA BUJENJA 1
9. AKTIVACIJA/DEAKTIVACIJA ČASA BUJENJA 2
10. << / UGLAŠEVANJE –
11. >> / UGLAŠEVANJE + / LETO/MESEC/DAN
12. ZMANJŠANJE GLASNOSTI / SAMODEJNI VKLOP/IZKLOP PRIKAZOVALNIKA
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13..FUNKCIJA DREMEŽA / SAMODEJNI IZKLOP V NASTAVLJENEM
......ZATEMNILNIK
14. VKLOP/IZKLOP RADIA / IZKLOP SIGNALA BUJENJA
15. PRIKAZ PM
16. PRIKAZ PRIPRAVLJENOSTI
17. PRIKAZ ZA ČAS BUJENJA 1
18. SIMBOL ZA RCC-ANTENO
19. PRIKAZ ZA ČAS BUJENJA 2
20. PRIKAZOVALNIK
21. ZVOČNIK
22. NASTAVITEV IZOSTRITVE ZA PROJEKCIJSKO ENOTO
23. UKV-ANTENA
24. ANTENA ZA RADIJSKO VODENO URO
25. BATERIJSKI PREDAL
26. ELEKTRIČNI KABEL
27. TIPSKA TABLICA

ČASU

/

Uvod
Naprava je bila zasnovana za samodejno sinhronizacijo trenutnega časa s časovnim
signalom DCF77, ki ga oddaja oddajnik blizu Frankfurta v Nemčiji.
Priključitev na elektriko
Priključite električni kabel na električno vtičnico z izmeničnim tokom. Ta naprava je
opremljena s sistemom rezervnega napajanja z baterijo. Pri tem potrebujete ploščato 3 V
litijevo baterijo tipa CR2032 (ni priložena). Vstavite baterijo v baterijski predal in se
prepričajte, da sta pozitiven in negativen (+ in -) kontakt baterije povezana z ustreznimi
priključki na plošči v baterijskem predalu. V primeru izpada elektrike ura samodejno preklopi
na baterijsko napajanje. Ura in pomnilnik za timer tečeta naprej. Ko je omrežno napajanje
ponovno na voljo, ura preklopi nazaj na omrežno napajanje.
Prvi koraki
Priključite napajalnik na električno vtičnico.
- Naprava dve sekundi prikazuje vse segmente prikazovalnika, nato pa preklopi na običajen
..način.
- Prikazovalnik sveti.
- Naprava nato samodejno aktivira iskanje časovnega signala.
- Prikaz antene za časovni signal utripa.
- Če naprava ne sprejme signala, se postopek po 10 minutah samodejno zaključi.
Opomba: Samodejno iskanje lahko za 3 sekunde ustavite, tako da pritisnete tipko za dremež
(13).
Prikazovalnik
Prikazovalnik pri ugodnih pogojih za sprejem
- Simbol antene za časovni signal utripa.
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Prikazovalnik pri neugodnih pogojih za sprejem
- Simbol antene za časovni signal izgine.
1. OPOMBA:
- To traja 3-10 minut.
Opomba: Za najboljše rezultate antene za časovni signal (24) ne nameščajte v bližini
kovinskih delov ali električnih naprav, temveč v bližini okna z neoviranim pogledom proti
nebu.
2. NASTAVITEV S SPREJEMOM ČASOVNEGA SIGNALA:
- Ni potrebna, saj se nastavitev samodejno izvede.
3. ROČNA NASTAVITEV BREZ SPREJEMA ČASOVNEGA SIGNALA:
Je možna takrat, ko s pritiskom tipke za dremež (13) za 3 sekunde deaktivirate simbol
antene za časovni signal.
Ročna nastavitev časa in koledarja
Nastavitev časa in koledarja
A. Za preklop v način nastavitev časa v načinu pripravljenosti pritisnite in 3 sekunde držite
tipko CLK.ADJ. (6). Nato pritiskajte tipko CLK.ADJ. (6) za ciklično preklapljanje načina v
naslednjem zaporedju:
Običajno → Leto → Mesec → Dan → 12/24 h → Ure za prikaz časa → Minute za prikaz
časa → Običajno
Aktivnost (med nastavljanjem podatkov):
- Pritiskajte tipko << / uglaševanje - (10) za spreminjanje podatkov nazaj.
- Pritiskajte tipko >> / uglaševanje + (11) za spreminjanje podatkov naprej.
- Pritisnite in 3 sekunde držite tipko << ali >> za hitro spreminjanje.
Za prikaz časa bujenja v običajnem načinu pritisnite tipko za nastavitev časa bujenja (8/9).
Nato za preklop v način za nastavitev časa bujenja pritisnite in dlje kot 2 sekundi držite tipko
za nastavitev časa bujenja (8/9). Ko preklopite v način nastavitev pritiskajte tipko za
nastavitev časa bujenja (8/9) za ciklično preklapljanje načina v naslednjem zaporedju:
Običajno → Ure časa bujenja 1 → Minute časa bujenja 1 → Dan v tednu za čas bujenja 1 →
Signal bujenja za časa bujenja 1 → Bujenje z radiem za časa bujenja 1 → Glasnost bujenja z
radiem za časa bujenja 1 → Običajno.
Običajno → Ure časa bujenja 2 → Minute časa bujenja 2 → Dan v tednu za čas bujenja 2 →
Signal bujenja za časa bujenja 2 → Bujenje z radiem za časa bujenja 2 → Glasnost bujenja z
radiem za časa bujenja 2 → Običajno.
Izberite način bujenja ob dnevih v tednu na naslednji način:
1-5: od ponedeljka do petka
1-7: ves teden
6-7: sobota in nedelja
1-1: en dan v tednu
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Aktivnost (med nastavljanjem podatkov):
- Pritiskajte tipko << / uglaševanje - (10) za spreminjanje podatkov nazaj.
- Pritiskajte tipko >> / uglaševanje + (11) za spreminjanje podatkov naprej.
- Pritisnite in 2 sekunde držite tipko << ali >> za hitro spreminjanje.
Aktivacija/deaktivacija signala bujenja
Za aktivacijo ali deaktivacijo signala bujenja pritisnite in držite tipko “ALARM 1” (8) / “ALARM
2” (9). Ko je signal bujenja aktiviran, se na prikazovalniku pojavi simbol zvonca.
Trajanje signala bujenja in funkcija dremeža:
Signal bujenja ali bujenje z radiem traja 30 minut. Če ne pritisnete nobene tipke, se signal
bujenja samodejno deaktivira in se ponovno aktivira naslednji dan ob istem času.
Aktivnost za funkcijo dremeža:
- Ko se aktivira signal bujenja, za aktivacijo funkcije dremeža pritisnite tipko za dremež (13).
..Signal bujenja ali bujenje z radiem se deaktivira.
- Interval dremeža znaša 9 minut (odvečne sekunde niso vključene).
- Dremež se nadaljuje, razen če pritisnete tipko za VKLOP/IZKLOP (14) za izklop signala
..bujenja. Signal bujenja ali bujenje z radiem se po 30 minutah samodejno deaktivira.
Funkcija samodejnega izklopa prikazovalnika:
- Ko pritisnete in 3 sekunde držite tipko ZA SAMODEJNI VKLOP/IZKLOP (12), se na LED..prikazovalniku pojavi prikaz za stanje pripravljenosti. LED-prikazovalnik se po 15 sekundah
..samodejno izključi. Za ponovno aktivacijo LED-prikazovalnika za nadaljnjih 15 sekund
..pritisnite poljubno tipko.
- Ko pritisnete in 3 sekunde držite tipko ZA SAMODEJNI VKLOP/IZKLOP (12), iz LED..prikazovalnika izgine prikaz za stanje pripravljenosti. Ta funkcija je s tem deaktivirana.
Samodejno preklapljanje vsebine na prikazovalniku:
V načinu, ko je radio izključen, za prikaz časa pritisnite in 3 sekunde držite tipko za
vklop/izklop samodejnega preklapljanja prikaza na prikazovalniku (5). Potem ko je prikazan
čas in prikaz preklopi na prikaz meseca/dneva, se prikaz po 5 sekundah vrne na prikaz časa.
Prikaz časa

Prikaz meseca

Prikaz dneva

Poslušanje radia
Za vklop naprave pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP (14).
Za izbiro želene radijske postaje uporabite tipko za uglaševanje + ali tipko za uglaševanje -.
Ko pritisnete in eno sekundo držite tipko za uglaševanje + ali tipko za uglaševanje - ter jo
nato izpustite, naprava samodejno preklopi na naslednjo radijsko postajo.
Za izklop radia pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP (14).
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Nastavitev in priklic nastavitev radia
1. Za vklop naprave pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP (14).
2. Za izbiro želene radijske postaje uporabite tipko za uglaševanje + ali tipko za uglaševanje
....-.
3. Pritisnite in držite tipko za spominsko mesto / spominsko mesto +. Na prikazovalniku utripa
....prikaz “P01”.
4. Za izbiro želene shranjene radijske postaje (P01-P10) uporabite tipko za uglaševanje + ali
....tipko za uglaševanje -.
5. Za shranjevanje radijske postaje ponovno pritisnite tipko za spominsko mesto / spominsko
....mesto +.
6. Za shranjevanje nadaljnjih radijskih postaj ponavljajte korake od 2 do 5.
7. Naprava lahko shrani skupno 10 UKV radijskih postaj.
8. Ko utripa prikaz "P01-P10", za izbiro številke spominskega mesta pritiskajte tipko za
....uglaševanje + ali tipko za uglaševanje -.
9. Pri priklicu shranjenih radijskih postaj za izbiro spominskega mesta pritiskajte tipko za
....spominsko mesto / spominsko mesto +.
Opomba:
- Prepričajte se, da je UKV-antena popolnoma odvita, za najboljši UKV-sprejem pa mora biti
..iztegnjena.
Funkcija samodejnega izklopa v nastavljenem času
Za aktivacijo funkcije samodejnega izklopa v nastavljenem času pri poslušanju radia pritisnite
tipko za samodejni izklop v nastavljenem času (13). Nastavite lahko timer za samodejni
izklop v nastavljenem času od 90 minut do 15 minut, tako da pritiskate tipko za samodejni
izklop v nastavljenem času (13). Naprava se ob poteku nastavljenega časa samodejno
izključi.
Nastavitev zatemnilnika
V načinu pripravljenosti pritisnite tipko za zatemnilnik (3). Tako lahko nastavite svetilnost
LED-prikazovalnika v 3 stopnjah: visoka, srednja ali nizka.
Funkcija timerja za dremež (odštevalnik čas)
V načinu izključenega radia za aktivacijo načina dremeža pritisnite tipko za dremež (6). Če v
roku 5 sekund začnete pritiskati tipko za dremež (6), lahko spremenite trajanje od 90 minut
do 10 minut.
Signal bujenja se aktivira za 30 minut, nato pa se samodejno deaktivira. Za izklop signala
bujenja pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP (14).
V načinu signala bujenja tipka za dremež (6) nima nobenega učinka. Za izklop funkcije
dremeža pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP (14).
Projekcijska enota
- Nastavitev izostritve: Nastavite svetilnost/izostritev projekcije z vrtenjem nastavitvenega
..koleščka za svetilnost/izostritev. Tako bo projiciran čas jasno prikazan na stropu ali steni.
- Nastavite smer projekcije.
- Za vrtenje projicirane slike za 180° pritisnite tipko za vrtenje projiciranega časa za 180° (4).
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Opomba: Projekcija časa na stropu ali steni je vidna v zatemnjenem prostoru. Maksimalna
razdalja projekcije je od 1 do 3 metrov.
Pomembno
Na zgornji strani naprave se nahaja senzor, ki zaznava premike ali predmete v bližini zgornje
ali spodnje strani. Prosimo, poskrbite za to, da boste radio postavili na površino brez ovir 25
do 30 cm za napravo. S tem namreč povečate območje za zaznavanje premikanja roke in
tudi zmanjšate možnosti za nenamerno aktivacijo naprave. Ko naprava začne piskati in
funkcije prikaza postanejo neenakomerne, se lahko naprava nahaja preblizu predmetu nad
ali za napravo. Če se to zgodi, potem poskrbite za to, da je nad napravo od 22,5 do 30 cm
prostora in za napravo do 7,4 do 15 cm prostora, saj boste tako preprečili nenamerno
aktivacijo.
Funkcija infrardečega senzorja
1. V načinu radia za prikaz nastavitev časa bujenja:

V roku 1 sekunde s svojo roko še enkrat pomahajte nad infrardečim senzorjem (1) za prikaz
časa bujenja 1.

V roku 1 sekunde s svojo roko še enkrat pomahajte nad infrardečim senzorjem (1) za prikaz
časa bujenja 2.
2. Za aktivacijo funkcije samodejnega izklopa v nastavljenem času v načinu radia:
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S svojo roko približno 2 sekundi mahajte nad infrardečim senzorjem (1) za aktivacijo funkcije
samodejnega izklopa v nastavljenem času. Na LED-prikazovalniku se pojavi simbol za 90
minut. Nastavite lahko maksimalni čas 90 minut za samodejni izklop v nastavljenem času.
Za spreminjanje časa za samodejni izklop v nastavljenem času v skladu z zgornjim opisom
pritiskajte tipko za samodejni izklop v nastavljenem času (13).
Za prekinitev funkcije samodejnega izklopa v nastavljenem času pritisnite tipko
VKLOP/IZKLOP (14).
3. Ko se aktivira signal bujenja, aktivirate funkcijo dremeža na naslednji način:

Za aktivacijo funkcije dremeža z 9 minut s svojo roko enkrat pomahajte nad infrardečim
senzorjem (1).
4. V načinu vključenega radia lahko prikličete prikaz frekvence radijske postaje in nastavitev
....časa bujenja:

V roku 1 sekunde s svojo roko še enkrat pomahajte nad infrardečim senzorjem (1) za prikaz
frekvence radijske postaje.
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V roku 1 sekunde s svojo roko še enkrat pomahajte nad infrardečim senzorjem (1) za prikaz
časa bujenja 1.

V roku 1 sekunde s svojo roko še enkrat pomahajte nad infrardečim senzorjem (1) za prikaz
časa bujenja 2.

V roku 1 sekunde s svojo roko še enkrat pomahajte nad infrardečim senzorjem (1) za prikaz
trenutnega časa.
5..V načinu izključenega radia pritisnite in 3 sekunde držite tipko za vklop/izklop
....samodejnega prikaza na LED-prikazovalniku (12). Na LED-prikazovalniku se pojavi prikaz
....za stanje pripravljenosti. LED-prikazovalnik se po 15 sekundah samodejno izključi.
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Za aktivacijo prikaza pomahajte z roko nad infrardečim senzorjem (1).
Za vklop prikazovalnika pritisnite poljubno tipko.
Ponastavitev
Če se sistem ne odziva ali pa je njegovo delovanje nestanovitno in prekinjajoče, je morda
elektrostatična razelektritev (EDS) ali pa prenapetost povzročila samodejno zaustavitev
internega mikrokrmilnika. Če se to zgodi, preprosto izvlecite električni kabel iz električne
vtičnice in odstranite rezervno baterijo. Počakajte najmanj 3 minute, nato pa izvedite
nastavitve tako kot pri novi napravi.
Tehnični podatki
Frekvenčni razpon: ............................................................................................ 87,5–108 MHz
Rezervna baterija: .............................. ploščata 3 V litijeva baterija tipa CR2031 (ni priložena)
Napajanje: ...................................................................................................... 230 V/AC, 50 Hz
Izjava o skladnosti
S tem podjetje Wörlein GmbH izjavlja, da je naprava v skladu temeljnimi zahtevami in
ostalimi relevantnimi predpisi direktive 1999/5/ES.
Kopijo izjave o skladnosti lahko zahtevate na naslednjem naslovu:
Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg, Nemčija.
Proizvajalec:
Wörlein GmbH
Gewerbestrasse 12 D
90556 Cadolzburg
Nemčija
Telefon: +49 9103/71670
Faks: +49 9103/716712
E-pošta: info@woerlein.com
Spletna stran: www.woerlein.com
Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez vnaprejšnje najave.
Copyright Wörlein GmbH, D 90556 Cadolzburg.
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Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Budilka z UKV-radiem SoundMaster FUR6005
Kat. št.: 14 04 023
Garancijska izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne
teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije.
Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po
preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, KlausConrad-Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66,
1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno
izpolnjenim garancijskim listom.
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