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Návod k použití a zárukacs

Rádio k montáži pod skřínky



Vážení zákazníci,

Vaše nové rádio k montáži pod skřínky je možné s úsporou místa
namontovat pod závěsnou skřínku nebo regál. Díky integrované LED liště 
se postará o doplňkové světlo ve Vaší kuchyni.

S přístrojem můžete poslouchat rádio jako obvykle a uložit až 40
rozhlasových stanic. Prostřednictvím Bluetooth® můžete přístroj používat
také jako reproduktor pro Váš smartphone nebo jiná mobilní zařízení. 
Díky integrovanému handsfree můžete přijímat dokonce i telefonní hovory
a telefonovat prostřednictvím přístroje.

Kvalitní reproduktor přitom obstarává skvělý zvuk. 

Navíc k obvyklým funkcím alarmu a budíku přes rádio nebo signální tón
nabízí přístroj praktickou funkci časovače, která Vám nahradí minutku.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

www.tchibo.cz/navody
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Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Toto rádio k montáži pod skřínky je určeno pro soukromou potřebu a není
vhodné ke komerčním účelům.

Přístroj není vhodný jako stolní přístroj, ale výhradně k montáži pod závěsnou
skřínku nebo regál. Neumisťujte jej ale ani přímo nad umyvadla nebo dřezy ani
nad sporák nebo varnou desku.

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

K tomuto návodu
Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze
tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění
nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. 
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symboly uvedené v tomto návodu:

Upozornění NEBEZPEČÍ varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením
života.

Upozornění VÝSTRAHA varuje před poraněním a značnými věcnými škodami. 

Upozornění POZOR varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.

Tento symbol varuje před
nebezpečím poranění.

Tento symbol varuje před
nebezpečím úrazu elektrickým
proudem.

Takto jsou označeny doplňující informace.
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NEBEZPEČÍ pro děti

Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném •
zacházení s elektrickými zařízeními. Na děti musíte dohlížet a zajistit, že 
si nebudou s přístrojem hrát.

Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Hrozí nebezpečí•
pro život poleptáním. Přístroj obsahuje knoflíkovou baterii. Dojde-li ke spolk-
nutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému
poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Nové i vybité baterie proto uchová-
vejte mimo dosah dětí. 
Pokud už přihrádka na baterie správně nedovírá, nesmí se přístroj dále
používat a je nutno jej uchovávat mimo dosah dětí.
Pokud se domníváte, že nějaká bateria byla spolknuta nebo se jiným 
způsobem dostala do těla, je nutno ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. •
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

Přístroj připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž•
síťové napětí odpovídá technickým parametrům přístroje. Zásuvka musí být
dobře přístupná, abyste z ní v naléhavém případě mohli síťový adaptér rychle
vytáhnout.

Provozujte přístroj pouze s dodaným síťovým adaptérem.•

Připojovací kabel položte tak, aby nevisel dolů a nebylo možné o něj •
zakopnout.

Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel•
umístěte tak, aby byl v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých
hran.

Pro úplné odpojení přístroje od elektrické sítě vytáhněte síťový adaptér ze•
zásuvky.
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Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud během provozu dojde k poruše,•
nebudete-li přístroj po delší dobu používat, než začnete přístroj čistit a za
bouřky. 
Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.

Přístroj a síťový adaptér nesmí přijít do kontaktu s vlhkostí, stříkající nebo•
kapající vodou, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
Neumisťujte přístroj proto ani přímo nad umyvadla nebo dřezy ani nad
sporák nebo varnou desku. Přímo pod rádiem nepoužívejte varnou konvici,
kávovar nebo podobné přístroje, které vytváří vodní páru.

Neponořujte přístroj, síťový adaptér ani připojovací kabel do vody•
nebo jiných kapalin. 

Přístroj neobsluhujte vlhkýma rukama a nepoužívejte jej venku ani •
v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.

Nestavte na přístroj ani do jeho bezprostřední blízkosti nádoby s kapalinami,•
jako jsou např. vázy nebo šálky s kávou (např. do regálu nebo skříňky přímo
nad rádiem). Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla
narušit elektrickou bezpečnost.

V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte žádné části krytu. •
Do otvorů přístroje nestrkejte žádné předměty. Uvnitř krytu se nacházejí
částí pod napětím, které při dotyku mohou způsobit úraz elektrickým
proudem. 

Přístroj nezapínejte, když jsou přístroj nebo síťový adaptér viditelně •
poškozené nebo když přístroj spadl na zem.

Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte•
provádět pouze v odborných servisech nebo v našem servisním centru.
Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.
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VÝSTRAHA před požárem/popálením

Přístroj neumisťujte do uzavřených skříní nebo regálů bez dostatečného•
větrání. Větrání přístroje nesmí být nijak omezeno, takže větrací štěrbiny
nezakrývejte novinami, ubrusy, záclonami atd. Přístroj používejte výhradně
namontovaný jako zavěšený, ne jako stolní přístroj. Přístroj musí mít do stran 
a dolů volný prostor min. 5 cm. jinak může dojít k přehřátí přístroje. 

Nestavte na přístroj ani do jeho blízkosti žádné zdroje otevřeného ohně, jako•
např. hořící svíčky. Svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně je nutno udržovat
vždy v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nemohlo dojít k rozšíření
ohně. Přímo pod rádiem nepoužívejte toustovač, varnou konvici nebo
podobné přístroje, které vytváří velké množství tepla.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

Přístroj obsahuje záložní baterii. Pamatujte na to, že: 

Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhazovat do ohně ani zkratovat.•

Pokud by baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima •
a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte
lékařskou pomoc.

POZOR na věcné škody

Dříve než rádio namontujete, bezpodmínečně si přečtěte kapitolu •
„Montáž pod skřínky“. Při montáži montážní desky pod skříň/regál bez 
distanční vložky v žádném případě nepoužívejte dlouhé šrouby. 
Jinak hrozí nebezpečí, že provrtáte dno skříně/regálu a způsobíte tak 
poškození nábytku. 

Před uvedením do provozu se ujistěte, že je rádio pevně nasazené na mon-•
tážní desce. V opačném případě hrozí nebezpečí pádu a poškození přístroje.

Přístroj neumisťujte do blízkosti klimatizace, topení nebo rádiové vysílačky.•
Vyvarujte se mimořádné zátěže přístroje, jako je např. vystavení přístroje
extrémnímu chladu nebo horku, intenzivnímu slunečnímu záření, nadměr-
nému prachu a mechanickým vibracím nebo nárazům.
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K čištění krytu nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, líh, ředidla atd. •
Tyto prostředky mohou poškodit povrch krytu.

V reproduktoru rádia se nachází silný magnet. Karty s magnetickým•
proužkem, jako jsou například kreditní karty, platební karty apod. udržujte 
v dostatečné vzdálenosti od těchto magnetů. 
V opačném případě může dojít k poškození magnetických proužků. 
V dostatečné vzdálenosti od rádia udržujte také magnetická paměťová
média, hodinky a všechny přístroje, které by mohly být ovlivněny nebo
jejichž funkce by mohla být narušena působením magnetického pole.

Přístroj a baterii chraňte před velkým horkem, způsobeným např. přímým•
slunečním zářením, ohněm apod.

Je-li baterie vybitá nebo nebudete-li přístroj po delší dobu používat, vyjměte•
baterii z přístroje. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby
baterie vytekla.

V případě potřeby před vložením baterie do přístroje očistěte kontakty na•
baterii i přístroji. Hrozí nebezpečí přehřátí!

Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/–). Používejte pouze•
stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).

Když přenesete přístroj z chladného místa do tepla, může v něm zkonden-•
zovat vlhkost. V takovém případě nechte reproduktor několik hodin vypnutý.

Typový štítek najdete na zadní straně přístroje.
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rádio

síťový adaptér

montážní deska

distanční vložka

4x
velké

není zobrazeno:
záložní baterie LR44
vrtací šablona

4x
malé

4x dlouhé pro velké distanční vložky

šrouby

4x střední pro malé distanční vložky
4x krátké pro montáž bez distančních vložek

typový štítek

drátová
anténa

přihrádka na záložní baterii

ovládací tlačítka

zdířka k připojení síťového adaptéru

otočný
regulátor

mikrofon

reproduktor

LED lišta
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tlačítko           funkce

                    – zapnutí a vypnutí přístroje
LigHT              – zapnutí/vypnutí LED lišty
MOdE/RESET  – přepínání mezi režimem Bluetooth® a režimem rádia
                          – provedení resetu přístroje
MEM/PRE         – uložení/vyvolání rozhlasové stanice

/ST             – nastavení přesného času
                          – zapnutí/vypnutí funkce stereo
TUN–/         – v režimu rádia: přenastavení frekvence o 0,1 MHz nahoru;

spuštění manuálního vyhledávání rozhlasových stanic nahoru
                          – v režimu Bluetooth®: volba předchozí skladby:
TUN+/        – v režimu rádia: přenastavení frekvence o 0,1 MHz dolů;

spuštění manuálního vyhledávání rozhlasových stanic dolů
                          – v režimu Bluetooth®: volba následující skladby:
ALARM            – nastavení funkce buzení 
TiMER              – nastavení časovače 

/AMS    – v režimu rádia: automatické vyhledávání rozhlasové stanice;
vypnutí zvuku

                          – v režimu Bluetooth®: spárování s mobilním zařízení / odpojení
od mobilního zařízení; spuštění / přerušení přehrávání; 
příjem/ukončení hovoru / opakování volby

SNOOZE +/–    – regulace hlasitosti / výběr nastavení / potvrzení 
přerušení signálu buzení

Mic – mikrofon pro telefonování

ovládací panel
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Uvedení do provozu
Vybalení

Vyjměte přístroj z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál. m

Aktivace záložní baterie

V přístroji je při dodání již vložená záložní
baterie. 

Otevřete přihrádku na baterii na horní části
přístroje a vytáhněte izolační pásek.

Záložní baterie slouží k tomu, aby v případě
výpadku proudu nebo odpojení přístroje od
elektrické sítě zůstal uložený nastavený čas,
čas buzení a všechny rozhlasové stanice ulo-
žené v paměti. Časovač se neuloží a při
výpadku proudu se vypne.

Když nebude přístroj napájen elektrickou energií, displej se po krátké
chvíli vypne. Po obnovení napájení se znovu zobrazí aktuální čas. 
Pokud místo toho se začne zobrazovat čas opět od 0:00, je záložní
baterie vybitá a musí se vyměnit — viz kapitola „Závada / náprava“.

       Provoz přístroje pouze se záložní baterií, tj. bez připojení přes síťový
adaptér k elektrické síti, není možný.

       Pokud se přístroj delší dobu nepoužívá, doporučujeme vyjmout záložní
baterii nebo ji deaktivovat pomocí izolačního pásku, aby se baterie 
zbytečně nevybíjela a aby se zabránilo vytečení.

NEBEZPEČÍ pro děti – ohrožení života udušením / spolknutím

Obalový materiál jakož i malé díly (šrouby a distanční vložky pro•
montáž), které lze spolknout, se nesmí dostat do rukou dětem.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Back up Batte
ry
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Montáž pod skřínky

Rádio je možné namontovat pod závěsnou skřínku nebo regál. U skříní se 
světelnou krycí lištou použijte dodané distanční vložky s odpovídajícími
šrouby.

Před montáží dodržujte následující body:

Vyzkoušejte, zda je na plánovaném místě montáže dostatečně dobrý•
příjem rádia.

Přístroj nemontujte do blízkosti elektromagnetických polí (např. ledničky,•
mikrovlnné trouby, atd.), protože by mohlo docházet k rušení příjmu rádia. 

V blízkosti místa montáže se musí nacházet dobře přístupná zásuvka.•

Před montáží zkontrolujte, zda nejsou dodané šrouby případně příliš•
dlouhé pro dno skříně/regálu. V tomto případě je vyměňte za vhodné
šrouby (k dostání ve specializovaných prodejnách). 

1. Dodanou vrtací šablonu nebo montážní
desku držte na požadovaném místě 
a vyznačte si otvory k vyvrtání. 
důležité: Oba výčnělky, na které se 
později nasune rádio, musí směřovat
dozadu!

NEBEZPEČÍ – ohrožení života elektrickým proudem

Přístroj a síťový adaptér nesmí přijít do kontaktu s vlhkostí, stříka-•
jící nebo kapající vodou, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem. 
Neumisťujte přístroj proto ani přímo nad umyvadla nebo dřezy ani
nad sporák nebo varnou desku.
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2. Otvory případně předvrtejte vrtákem 
do dřeva s Ø 2 mm. Vrtejte max. 5 mm 
hluboko, abyste neprovrtali dno
skříně/regálu!

Montáž bez distančních vložek 
s krátkými šrouby (a):

3. Montážní desku připevněte pomocí 
krátkých šroubů tak, aby oba výčnělky, 
na které se později nasune rádio, 
směřovaly dozadu.

U světelných krycích lišt použijte podle výšky lišty 
malé distanční vložky se středními šrouby (b) nebo 
velké distanční vložky s dlouhými šrouby (c):

xxx mm
xxx mm

ø2 mm

a

cb
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4.  Nasuňte rádio na montážní desku
podle obrázku. Přesvědčte se, že
je pevně zavěšené na obou
výčnělcích.

Připojení k elektrické síti

1.   Zapojte síťový adaptér 
do zdířky pro síťové připojení
dc iN 5V 1.5A
na zadní straně rádia.

2.   Zasuňte síťový adaptér do
zásuvky.

Na displeji se objeví čas 0:00.
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Nastavení času
Aby bylo možné nastavit hodiny, musí být rádio vypnuté.

Je-li rádio zapnuté, vypněte jej stisknutím vypínače . m

Na displeji se zobrazuje čas. 

Nastavování provádějte plynule a rychle. Když mezi dvěma stisknutími
tlačítka budete čekat víc než přibližně 5 sekund, režim nastavování se
automaticky ukončí a převezme se nové nastavení.

Abyste se dostali do režimu nastavení, krátce stiskněte tlačítko /ST.1.
Na displeji bliká po dobu cca 5 sekund 24H (24hodinový formát, přednasta-
vený z výroby). 

Otočným regulátorem SNOOZE otáčejte ve směru + nebo –, abyste 2.
přepínali mezi 24hodinovým formátem 24H a 12hodinovým formátem 12H.
Nastavení potvrďte krátkým stisknutím otočného regulátoru SNOOZE. 
Na displeji blikají hodiny.

Ve 12hodinovém formátu 12H se dopolední hodiny zobrazují na displeji 
s AM, odpolední hodiny s PM. 

Otočným regulátorem SNOOZE otáčejte ve směru + nebo –, abyste nasta-3.
vili hodiny. 
Nastavení potvrďte krátkým stisknutím otočného regulátoru SNOOZE. 
Na displeji blikají minuty.

Otočným regulátorem SNOOZE otáčejte ve směru + nebo –, abyste 4.
nastavili minuty. 
Nastavení potvrďte krátkým stisknutím otočného regulátoru SNOOZE. 

Na displeji se teď zobrazí nastavený čas.

Záložní baterie slouží k tomu, aby při přerušení napájení zůstal 
zachovaný uložený čas. Pokud po obnovení napájení displej nezobrazuje
aktuální čas, ale se začne opět zobrazovat od 0:00, je záložní baterie
vybitá a musí se vyměnit — viz kapitola „Závada / náprava“.
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Základní funkce
Zapnutí a vypnutí přístroje

K zapnutí rádia stiskněte vypínač . m

Z výroby se přístroj zapne v režimu rádia.

K vypnutí rádia stiskněte vypínač ještě jednou. m

Čas se bude dále zobrazovat.

Nastavení hlasitosti

Abyste nastavovali hlasitost mezi V 00 a V 30, otáčejte otočným regulá-m

torem SNOOZE ve směru + nebo –. Z výroby je hlasitost přednastavená 
na V 11.
Pro ztlumení rádia krátce stiskněte tlačítko /AMS.m

Reproduktor se vypne a zobrazení na displeji bliká.

K opětovnému zapnutí zvuku znovu krátce stiskněte tlačítko /AMS.m

Výběr provozního režimu

K přepínání mezi režimem rádia a režimem Bluetooth® stiskněte tlačítkom

MOdE. 
V režimu rádia se na displeji – střídavě s přesným časem zobrazuje –
FM (pro VKV) a frekvence v MHz; v režimu Bluetooth® se zobrazuje BT
a čas.

Zapnutí/vypnutí světla

Světlo funguje nezávisle na tom, zda je samotný přístroj zapnutý nebo
vypnutý. 

Pro zapnutí nebo vypnutí LED lišty pod přístrojem krátce stiskněte tlačítkom

LigHT.
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Poslech rádia
Stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto , abyste přístroj zapnuli, případně m

tlačítko MOdE, abyste jej přepnuli do režimu rádia. 
Na displeji se – střídavě s přesným časem zobrazuje – FM (pro VKV) 
a frekvence v MHz.

Úplně odviňte drátovou anténu a připevněte ji pomocí lepicí pásky apod.,m

aby nevisela dolů.

Volba rozhlasové stanice

Manuální vyhledávání rozhlasových stanic

Držte stisknuté tlačítko TUN–/ , případně TUN+/ , dokud zobrazením

frekvence nezačne automaticky počítat směrem dolů, případně nahoru. 
Tlačítko pusťte. Vyhledávání rozhlasových stanic se automaticky ukončí 
po nalezení první rozhlasové stanice s dostatečně silným signálem.

Pro jemné nastavení rozhlasové stanice můžete krátce stisknout tlačítkam

TUN–/ , případně TUN+/ , aby se frekvence nastavila v krocích po 
0,1 MHz. 

Uložení rozhlasové stanice do paměti

Pro uložení aktuálně nastavené rozhlasové stanice držte stisknuté tlačítko1.
MEM/PRE, dokud na displeji nezačne blikat první paměťové místo P01.
Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka MEM/PRE nebo …2.

       … stiskněte, zatímco bliká paměťové místo, tlačítko TUN–/ případně
TUN+/ , abyste vybrali jiné paměťové místo od P01 do P40. Poté pro
potvrzení tohoto paměťového místa stiskněte MEM/PRE.

Automatické vyhledávání rozhlasových stanic a jejich ukládání do paměti

Držte stisknuté tlačítko /AMS, dokud zobrazení frekvence nezačnem

automaticky počítat směrem nahoru od 87,5 MHz. Tlačítko pusťte. 
Vyhledávání rozhlasových stanic se automaticky ukončí, jakmile se uloží
všechny dostupné rozhlasové stanice, případně když se zaplní všechna
paměťová místa.
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Všechna již obsazená paměťová místa se přepíší. 

Vyvolání uložené rozhlasové stanice

Stiskněte krátce MEM/PRE. Na několik vteřin se objeví aktuální paměťové1.
místo.

Během zobrazení paměťového místa stiskněte – případně opětovně –2.
krátce tlačítko TUN–/ , případně TUN+/ , abyste vybrali jiné 
paměťové místo od P01 do P40.

Zapnutí/vypnutí stereo příjmu

Při špatném příjmu může docházet k rušivým zvukům (šumění) při stereo
příjmu (zobrazení ST na displeji). V takovém případě může pomoci vypnutí
stereo příjmu, aby se reprodukce zlepšila.

K vypnutí stereo příjmu krátce stiskněte tlačítko /ST. m

Zobrazení ST zhasne. 

K opětovnému zapnutí stereo příjmu opět krátce stiskněte tlačítko /ST.m

Zobrazení ST se po krátké chvilce opět rozsvítí, pokud má rozhlasová sta-
nice stereo příjem. 
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Spojení se zařízením Bluetooth®

Přes reproduktor můžete přehrávat hudbu ze všech mobilních zařízení 
(mobilních telefonů a zařízení tablet PC), která jsou vybavená Bluetooth®.

• Je možné, že budete muset zadat heslo. V takovém případě zadejte
0000.

       • V každém případě se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití
Vašeho mobilního zařízení. 

Vytvoření připojení Bluetooth®

Stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto , abyste přístroj zapnuli, případně m

tlačítko MOdE, abyste jej přepnuli do režimu Bluetooth®. 
Na displeji bliká BT a zobrazuje se čas.

Zapněte své mobilní zařízení.1.

Aktivujte na svém mobilním zařízení funkci Bluetooth®.2.

Spusťte na svém mobilním zařízení vyhledávání zařízení.3.

Ze seznamu vyberte „TCM 375194“ a zařízení vzájemně propojte.4.

Jakmile budou zařízení propojená, zazní krátký signální tón, BT bude trvale
svítit a přehrávání hudby bude probíhat prostřednictvím rádia.

Pokud rádio mezitím vypnete, spojí se po opětovném zapnutí 
automaticky se zařízením Bluetooth® pokud je toto zařízení v blízkosti,
je zapnuté a funkce Bluetooth® je aktivní. Jakmile dojde k vyhledání 
zařízení s Bluetooth®, zazní krátký signální tón. 
Pokud se zařízení s Bluetooth® nepodaří najít, přepne rádio
automaticky do režimu párování a můžete jej opět spojit se svým
mobilním zařízením. 

Přerušení připojení Bluetooth®

S rádiem může být přes Bluetooth® současně spojené jenom jedno zařízení.
Pokud budete chtít připojit jiné zařízení, je nutno nejdřív přerušit již stávající
připojení.
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Držte stisknuté tlačítko /AMS na rádiu, dokud nezazní potvrzovací1.
signální tón a BT nezačne opět blikat.

       Alternativně můžete také zrušit spárování přístroje a svého mobilního
zařízení.

K připojení jiného zařízení postupujte tak, jak je popsáno v kapitole 2.
„Navázání připojení Bluetooth®“.

Funkce automatického vypínání

Aby nedocházelo k nadměrné spotřebě energie, je rádio vybavené funkcí 
automatického vypínání. Rádio se automaticky vypne, pokud po dobu 15 minut
nepřijme žádný signál.
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Bluetooth®: přehrávání hudby a telefonování
Přehrávání hudby

Reproduktor přehrává hudbu ze všech běžných formátů souborů, které Vaše
mobilní zařízení podporuje.

V závislosti na druhu mobilního zařízení se může stát, že první spuštění
přehrávání hudby z rádia nebude fungovat. V takovém případě spusťte
přehrávání na mobilním zařízení.

Krátce stiskněte tlačítko /AMS na rádiu …m

       … ke spuštění přehrávání.

       … k přerušení přehrávání.

       … k opětovnému spuštění přehrávání.

Hlasitost lze regulovat podle popisu na rádiu pomocí otočného regulátorum

SNOOZE. 
Případně musíte na Vašem mobilním zařízení nastavit dostatečnou 
hlasitost.

Volba skladby

Pro přechod k následující skladbě stiskněte krátce tlačítko TUN+/ .m

Pro přechod na začátek skladby stiskněte 1x krátce tlačítko TUN–/ .m

Pro přechod na předchozí skladbu stiskněte 2x krátce tlačítko TUN–/ .m

Telefonování

Rádio můžete používat také jako handsfree, pokud existuje spojení Bluetooth®

k Vašemu mobilnímu zařízení. Rádio je vybavené integrovaným mikrofonem.

Hovory můžete přijímat, odmítat nebo ukončovat. 
Pomocí funkce opakování volby můžete přes rádio vytočit naposledy volané
číslo.
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Příjem hovoru
Jakmile přichází telefonní hovor, přeruší se přehrávání hudby a Vy uslyšíte
zvonění přes rádio.

Příchozí hovor přijmete tak, že …m

       ... krátce stiskněte tlačítko /AMS na rádiu.

       Rozhovor se přenáší přes rádio. Prostřednictvím integrovaného mikrofonu
můžete volně hovořit. Ideální vzdálenost od mikrofonu je 30-60 cm.

       ... jej přijmete jako obvykle na svém mobilním zařízení.

V závislosti na typu smartphonu si můžete vybrat, jestli chcete hovor přenášet
na rádio nebo chcete vést soukromé hovory raději přímo na smartphonu.

Odmítnutí hovoru
K odmítnutí příchozího hovoru stiskněte tlačítko /AMS a držte jejm

stisknuté po dobu cca 2 sekund.

Ukončení hovoru
Hovor ukončíte tak, že ...m

       ... krátce stiskněte tlačítko /AMS na rádiu nebo …

       ... jej ukončíte obvyklým způsobem na svém mobilním zařízení.

V závislosti na druhu mobilního zařízení bude po ukončení hovoru přehrávání
hudby automaticky pokračovat nebo ho budete muset znovu spustit podle 
uvedeného popisu.

Používání funkce opakování volby
K vytočení naposledy volaného čísla na mobilním zařízení stiskněte m

2x krátce tlačítko /AMS.

Případné přehrávání hudby se automaticky přeruší a bude znovu pokračovat
po ukončení telefonního hovoru. 

Pro použití funkce opakování se přesvědčte, že má Vaše mobilní zařízení
tuto funkci a že je aktivovaná. 
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Resetování
Elektromagnetické rušení v okolí přístroje může vést k poruchám funkce. 
Je-li tomu tak, nebo se zařízení nepřipojí pomocí Bluetooth®, resetujte jej a
odstraňte přístroj z oblasti působení elektromagnetického záření. 

Funkci resetování nepoužívejte, pokud přístroj funguje bez problémů. 
Pamatujte na to, že: Při resetu se vymažou veškerá nastavení a uložené časy
buzení / rozhlasové stanice atd.

Držte stisknuté tlačítko MOdE/RESET po dobu cca 8 sekund, dokud se nam

displeji nezobrazí F010. Přístroj se vypne, čas se opět zobrazí jako 0:00.

Postupujte podle výše popsaných kroků k nastavení hodin, uložení rozhla-m

sových stanic a k Bluetooth® propojení s Vaším mobilním zařízením.
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Nastavení funkce buzení
Čas buzení můžete nastavit u zapnutého nebo vypnutého zařízení. 

Abyste se dostali do režimu nastavení, krátce stiskněte tlačítko ALARM.1.
Na displeji bliká symbol pro čas buzení 1. 
Nastavení potvrďte krátkým stisknutím otočného regulátoru SNOOZE
nebo… 

       … opět krátce stiskněte tlačítko ALARM, abyste přepnuli na čas buzení 2.
Na displeji bliká symbol .

Vyberte požadovaný čas buzení stisknutím otočného regulátoru SNOOZE.2.
Na displeji začnou blikat dodatečně k symbolu buzení , případně 
hodiny.

Otočným regulátorem SNOOZE otáčejte ve směru + nebo –, abyste nasta-3.
vili požadované hodiny. 
Nastavení potvrďte krátkým stisknutím otočného regulátoru SNOOZE. 
Na displeji začnou blikat dodatečně k symbolu buzení , případně 
minuty.

Otočným regulátorem SNOOZE otáčejte ve směru + nebo –, abyste 4.
nastavili požadované minuty. 
Nastavení potvrďte krátkým stisknutím otočného regulátoru SNOOZE. 
Na displeji se objeví bU (Buzz).

Otáčejte otočným regulátorem SNOOZE ve směru + nebo –, abyste 5.
přepínali mezi zdroji alarmu bU (Buzz = signální tón) a tU (Tuner = rádio). 
Nastavení potvrďte krátkým stisknutím otočného regulátoru SNOOZE. 
Na displeji se zobrazí aktuální hlasitost.

Otáčejte otočným regulátorem SNOOZE ve směru + nebo –, abyste 6.
nastavovali hlasitost alarmu mezi V 00 a V 30. Nastavení potvrďte krátkým
stisknutím otočného regulátoru SNOOZE. 

Provedená nastavení buzení jsou uložena a na displeji se trvale zobrazuje 
příslušný symbol buzení , případně .
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V nastavenou dobu buzení zazní příslušný signál buzení:

bU (Buzz): cca 5 minut zaznívají signální tóny.•

tU (Tuner): rádio se zapne s poslední nastavenou rozhlasovou stanicí.•

Pamatujte: Při přerušení napájení zůstane zachovaný nastavený čas
buzení při vložené záložní baterii. 

Vypnutí signálu buzení

K ukončení alarmu krátce stiskněte tlačítko ALARM.m

Funkce buzení přitom zůstane zapnutá, tzn. že další de ve stejný čas opět
zazní signál buzení.

Pro přerušení alarmu na cca 9 minut („funkce odloženého buzení“) krátcem

stiskněte otočný regulátor SNOOZE. 
Na displeji se objeví odloženého buzení Zz. 
To můžete 3x opakovat. Při 4. opakování zmizí z displeje symbol Snooze 
a signál buzení zůstane vypnutý. 
Pokud přístroj mezitím zapnete, zůstane funkce Snooze deaktivovaná.

Vypnutí funkce buzení

Pro úplnou deaktivaci funkce buzení pro jeden z časů buzení krátce 1.
stiskněte tlačítko ALARM. Začne blikat symbol pro čas buzení 1.

Chcete-li nyní…2.

       … deaktivovat čas buzení 1, držte stisknuté tlačítko ALARM tak dlouho,
dokud nezhasne symbol .

       … deaktivovat čas buzení 2, opět krátce stiskněte tlačítko ALARM. Začne
blikat symbol pro čas buzení 2. Stiskněte tlačítko ALARM a držte jej
stisknuté tak dlouho, dokud symbol nezhasne.

Opětovná aktivace funkce buzení

K opětovné aktivaci funkce buzení krátce stiskněte tlačítko ALARM. Začne1.
blikat symbol pro čas buzení 1.
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Chcete-li nyní…2.

       … opět aktivovat čas buzení 1, držte stisknuté tlačítko ALARM tak dlouho,
dokud symbol nezačne trvale svítit.

       … opět aktivovat čas buzení 2, opět krátce stiskněte tlačítko ALARM.
Začne blikat symbol pro čas buzení 2. Stiskněte tlačítko ALARM
a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud symbol nezačne trvale svítit.
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Funkce časovače
Časovač můžete nastavit při zapnutém nebo vypnutém přístroji na čas 
mezi 1 a 300 minut. Z výroby je přednastaveno 5 minut.

Stiskněte krátce tlačítko TiMER. Začne několik sekund blikat symbol 1.
pro časovač a na displeji se zobrazí 005 pro 5 minut.
(Při pozdějším použití časovače se vždy zadá poslední nastavení čas.)

Otáčejte, zatímco bliká symbol , otočným regulátorem SNOOZE ve2.
směru + nebo –, abyste nastavili požadovaný čas v minutách. 

Nastavení potvrďte krátkým stisknutím otočného regulátoru SNOOZE 3.
nebo tlačítka TiMER. 
Na displeji se zobrazí naposledy nastavená hlasitost V_ _. 
Otočným regulátorem SNOOZE otáčejte ve směru + nebo –, abyste 4.
nastavili požadovanou hlasitost.
Symbol trvale svítí a začne odpočítávání. (Pokud nepotvrdíte, po 
několika sekundách se nastavený čas automaticky převezme.)

       Zatímco běží odpočítávání, zobrazuje se na displeji střídavě aktuální čas,
frekvence rádia (u zapnutého přístroje) a zbývající čas časovače.

       Zbývající čas se zobrazuje nejprve v minutách. Při poslední minutě se 
odpočítávají sekundy a zobrazení se již nezmění.

       Jakmile čas zcela uplyne, tón rádia se ztlumí a budou znít signální tóny,
dokud časovač nevypnete.

Pro vypnutí časovače stiskněte tlačítko TiMER nebo tlačítkom

zapnuto/vypnuto . Symbol zhasne.

Pro deaktivaci běžícího časovače držte stisknuté tlačítko TiMER, dokudm

nezmizí symbol .

Při běžícím časovači můžete přístroj libovolně zapínat nebo vypínat.
Nemá to na časovač žádný vliv. Také během hovoru běží časovač dál 
a přesně hlásí uplynutí nastaveného času. 
Funkce časovače se v případě výpadku proudu zastaví.
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Závada / náprava

Výrobek
nefunguje.

Zkontrolujte síťový konektor. Přístroj není možné •
provozovat pouze na záložní baterii.

Zobrazuje se
čas 0:00

Izolační proužek ještě v přihrádce na baterii? •
Vytáhněte jej.

Není záložní baterie vybita? •
Vyměňte vybitou baterii.

Výměna záložní baterie

1.     Povolte šroubek na víčku přihrádky na
baterii a víčko sejměte.

2.    Vytáhněte vybitou baterii pomocí 
plastového pásku.

3.    Do přihrádky vložte baterii stejného typu
(viz „Technické parametry“). Dbejte na
správnou polaritu (+/–).

4.    Víčko přihrádky na baterie opět nasaďte 
a šroubek pevně zašroubujte.

Back up Batte
ry

S
AMS

M

+-
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Nefunguje
zvuk.

Není na rádiu nastavena příliš nízká hlasitost? •
Regulátorem SNOOZE otáčejte směrem k +.

Rádio: Není ztlumení zvuku aktivní? Krátce stiskněte tlačítko•
/AMS.

Zařízení s Bluetooth®: Není přerušené přehrávání? •
K opětovnému spuštění přehrávání stiskněte krátce tlačítko

/AMS na rádiu.
Žádný příjem rádia? Pokuste se nasměrovat drátovou anténu•
jiným směrem. Případně vyhledejte jinou stanici.
Není mobilní zařízení vzdálené příliš daleko od rádia? •
Je s rádiem spárované?
Pokud jste tak ještě neučinili, spusťte přehrávání na mobilním•
zařízení.
Není na mobilním zařízení nastavená příliš nízká hlasitost?•
Je možné, že na Vašem mobilním zařízení nejsou žádné•
hudební soubory? Překontrolujte příslušnou složku médií. 
Případně si přečtěte návod k použití daného zařízení.

Žádné 
připojení
Bluetooth®.

Je Vaše mobilní zařízení vybavené funkcí Bluetooth®? •
Přečtěte si návod k použití daného mobilního zařízení.
Nedeaktivovali jste v mobilním zařízení funkci Bluetooth®?•
Zkontrolujte nastavení. Funkci Bluetooth® případně aktivujte.
Zkontrolujte, jestli se rádio objeví na seznamu nalezených zaří-
zení. Pokud se na něm neobjeví, spárujte rádio znovu se svým
mobilním zařízením. Umístěte obě dvě zařízení těsně k sobě. 
Z okolí odstraňte ostatní zařízení s bezdrátovým přenosem.
Není u Vašeho mobilního zařízení zapotřebí zadat heslo? •
Zkontrolujte nastavení.

Rádio 
nereaguje.

Přístroj resetujte (viz kapitola „Resetování“).•
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Likvidace
Výrobek, jeho obal a dodaná baterie byly zhotoveny z cenných recyklovatel-
ných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru,
lepenky a lehkých obalů.

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do 
domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od 
domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně 
přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat 
ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované 
prodejně, ve které se prodávají baterie.
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Technické parametry
Model:                           375 194

Verze softwaru:           AC6926_20190305V.10

Rozměry:                      212 x 122 x 42 mm

Hmotnost:                    460 g

Síťový adaptér

Vstup:                           100–240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A 

Výstup:                         5 V 1,5 A
                                 (symbol označuje stejnosměrný proud)

Třída ochrany:             II  

Záložní baterie         1x LR44 / 3 V

Bluetooth®

Verze:                           5.0 (A2DP, AVRCP, HFP)

Dosah:                          cca 10 m

Frekvenční rozsah:      2,402 GHz až 2,480 GHz

Úroveň výkonu:            4 dBm (max.)

Rádio

Rozsah VKV:                 87,5 MHz - 108 MHz

Paměťová místa:          max. 40

Zesilovač

Výstupní výkon:           2 x 2,5 W RMS

Okolní teplota:             +10 až +40 °C

Made exclusively for:  Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz
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Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo 
technických a vzhledových změn.

Kompatibilní se

smartphonem nebo tabletem s funkcí Bluetooth®Smart

Androidem od verze 4.3

mobily s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší);
tablety s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Textová značka a loga Bluetooth® jsou registrované obchodní značky společ-
nosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Tchibo GmbH 
podléhá licenci.

Android, Google Play a logo Google Play jsou značky společnosti Google Inc.

Prohlášení o shodě
Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době
uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení směrnice
2014/53/EU. Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na internetové stránce
www.tchibo.cz/navody. Zadejte tam číslo výrobku (375 194).



Záruka
Záruku poskytujeme v trvání 3 let od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími  výrobními postupy a podroben přísné
kontrole kvality. Zaručujeme  bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.
Během záruční doby bezplatně  odstraníme veš keré  materiálové a výrobní
vady. Předpokladem pro  poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu
Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo.
Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku. Pokud by se proti
očekávání  vyskytla závada, vyplňte přiložený  servisní šek a zašlete jej spolu
s kopií účtenky a pečlivě  zabaleným výrobkem do našeho  servisního centra
Tchibo.
Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy  zavolejte prosím  do našeho
 zákaznického  servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší
 po bočce Tchibo.
Záruka se nevztahuje na škody  způsobené  neod bornou  manipulací, na díly
podléhající  rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete
 objed nat na uvedeném  telefon ním čísle.
Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat  provést na vlastní
náklady v servisním centru Tchibo.
Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.
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Výrobek bude opraven ve
zmíněném  ser visním centru
Tchibo. Rychlé zpracování
 a zaslání výrobku zpět je
zajištěno pouze v případě,
že výrobek zašlete přímo na
adresu příslušného servisního
centra ve Vaší zemi.

Pokud potřebujete další informace
o výrobku, chcete objednat příslu -
šenství nebo máte nějaké dotazy  
k provádění servisu, zavolejte prosím
do našeho  zákaznického  servisu
Tchibo. Při  dotazech uvádějte vždy
číslo výrobku.

TcHiBO servisní centrum
 SÖMMERdA
P.O. Box 21  
Riegrova 56
350 02 cheb
Česká republika

800 900 826
(zdarma)

pondělí - pátek     8:00 - 20:00 hod.
sobota                   8:00 - 16:00 hod.
e-mail: service@tchibo.cz
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Číslo výrobku: 375 194 



Servisní šek
Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej  společně s výrobkem.

Příjmení     

Ulice a číslo

PSČ, místo  

Země

Tel. č. (přes den)

Pokud se nejedná o opravu ze záruky*: (prosím zaškrtněte)

 Zašlete mi prosím  neopravený výrobek zpět.

 Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud vzniknou. 

*Pokud již výrobek není v záruční době a nevztahuje se na něj záruka,
 hradíte náklady na zaslání výrobku zpět.



Servisní šek
Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej  společně s výrobkem.

Číslo výrobku: 375 194 

Chyba/vada

Datum prodeje                                           Datum/podpis
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