
CZ Projekční budík Solight CA04 

Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Chcete-li, aby vám bezpečně a plně 

sloužil, přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a dodržujte je. Vyhnete se tak nesprávnému použití nebo poškození výrobku. 

Zabraňte neoprávněnému použití tohoto přístroje a vždy respektujte veškerá pravidla týkající se manipulace s elektrickými 

spotřebiči. Návod pro obsluhu uschovejte pro budoucí potřebu.  

Vlastnosti 

 projekce času na stěnu (2 úrovně jasu) 

 displej (3 úrovně jasu) 

 funkce denního alarmu 

 buzení pomocí bzučáku nebo rádia  

 funkce automatického odložení (SNOOZE) (vypnuto nebo 5-60 min) 

 rádio s digitálním zobrazením frekvence FM  

 frekvenční rozsah FM: 87,5 MHz - 108,0 MHz 

 automatické vyhledávání rozhlasových stanic 

 napájení:  

DC 5V/500 mA 

1x 3V CR2032 

Popis 

Část A – Displej 

A1: Zobrazení času nebo FM frekvence 

A2: Ikona BUDÍK 1  

A3: Ikona BUDÍK 2  

A4: Ikona SNOOZE  

A5: Ikona RÁDIA  

A6: Ikona SLEEP  

 

Část B – Vzhled 

 

B1: Tlačítka 

B2: Displej 

B3: Projektor 

B4: Reproduktor 

B5: Přihrádka na baterie 

B6: Vstup pro napájení 

 

Uvedení do provozu 

Vložte baterii CR2032 do prostoru pro 

baterie a dbejte přitom vyznačené 

polarity. Nyní zapojte napájecí adaptér 

do zdířky pro napájení a poté do 

elektrické zásuvky. V tomto okamžiku se 

rozsvítí displej a hodiny 0:00. 

 

 

 

 

 



Nastavení hodin 

Pro vstup do nastavení hodin stiskněte a podržte tlačítko „SET“ po dobu cca 2 sekund. Hodnoty jednotlivých položek 

nastavení měníte šipkami ▲ a ▼. Krátkým stiskem tlačítka „SET“ potvrdíte nastavené hodnoty a přejdete na další položku 

v nastavení. Sekvence nastavení je následující: 

HODINY -> MINUTY-> FORMÁT HODIN 12/24 -> KONEC 

Poznámka: Pokud jste v nastavení a nedotknete se žádného tlačítka po dobu 20 sekund, tak se nastavení uloží a displej se 

přepne do režimu zobrazení hodin. 

Nastavení budíků 

V režimu zobrazení hodin krátkými stisky tlačítka „SET“ přepínáte zobrazení mezi budíkem 1 a budíkem 2. Pro vstup do 

nastavení budíků stiskněte a držte tlačítko „AL1-2“.  Krátkým stiskem tlačítka „AL1-2“ potvrdíte nastavené hodnoty a 

přejdete na další položku v nastavení. Sekvence nastavení je následující (B1 = budík 1, B2 = budík 2): 

B1 HODINA -> B1 MINUTA -> B1 FM ZAPNUTO/VYPNUTO -> B1 ODLOŽENÉ BUZENÍ (SNOOZE) -> B2 HODINA -> B2 MINUTA -

> B2 ZAPNUTO/VYPNUTO -> B2 ODLOŽENÉ BUZENÍ (SNOOZE) -> KONEC 

Ve třetím kroku, pokud zvolíte ON a potvrdíte, tak následující krok je výběr úrovně hlasitosti. Pokud je krok tři ON, tak budete 

buzeni FM rádiem. 

Poznámka: OFF = vypnuto, ON = zapnuto 

Krátkými stisky tlačítka „AL1-2“ budíky zapnete/vypnete. Zapnuté budíky jsou signalizovány zobrazením ikon na displeji. 

V případě, že je FM budík vypnutý, tak vás vzbudí jednoduchý tón, který bude znít po dobu jedné minuty a na displeji bude 

blikat ikona příslušného budíku. Buzení vypnete stiskem jakéhokoliv tlačítka, kromě tlačítka  . Je-li FM budík zapnutý, 

bude vás budit rádio, které bude hrát po dobu třiceti minut a na displeji bude blikat ikona příslušného budíku. Nastavení 

rádia je popsáno níže. 

Pokud jste při nastavování budíku zapnuli funkci odloženého buzení „SNOOZE“, tak při buzení stiskem tlačítka  tuto 

funkci aktivujete na vámi nastavený čas. Pokud je funkce vypnuta, tak daným tlačítkem budík vypnete. 

FM rádio 

V režimu zobrazení hodin stiskem tlačítka „RADIO/SLEEP“ zapnete rádio. Vypnete jej stiskem tlačítka .  

Při prvním zapnutí rádia začne automatické ladění a ukládání do paměti. Ladění probíhá od frekvence FM 87,5 MHz  

do FM 108.0 MHz. Zařízení má paměť na 15 stanic (C01 – C15). V režimu přehrávání rádia šipkami nahoru a dolů můžete 

jemně doladit frekvenci pod desetinách. Dlouhými stisknutími šipek spustíte jednorázové ladění. Potřebujete-li uložit vlastní 

frekvenci, tak dlouze stiskněte tlačítko „SET“, šipkami nastavte pozici C01 – C15 a potvrďte krátkým stiskem tlačítka „SET“. 

V režimu přehrávání rádia můžete mezi jednotlivými stanicemi přepínat krátkými stisky tlačítka „SET“. Hlasitost lze nastavit 

přes tlačítko „VOL“ pomocí šipek. Tlačítkem „VOL“ pak zvolenou hlasitost potvrdíte. 

V režimu přehrávání rádia můžete nastavit funkci automatického vypnutí rádia (SLEEP) tlačítkem „RADIO/SLEEP“. Dalšími 

stisky tlačítka nastavujete čas v minutách. Pro potvrzení vyčkejte pár vteřin, displej se přepne do režimu zobrazení hodin a 

nastavená hodnota se uloží. Na displeji bude blikat ikona SLEEP. Po uplynutí stanoveného času se rádio automaticky vypne. 

Jas displeje 

V režimu zobrazení hodin měníte jas displeje ve třech úrovních + vypnuto krátkými stisky tlačítka . Je-li displej vypnutý, 

tak stiskem libovolného tlačítka kromě , rozsvítíte displej na 5 sekund na nejnižší úroveň jasu. 

Poznámka: Displej nelze vypnout, pokud hraje rádio. 

Projektor 

Projektor promítá na stěnu čas. Jeho jas lze nastavit tlačítkem ▲a to ve dvou úrovních + vypnuto. Dlouhým podržením 

tlačítka ▲ můžete měnit natočení projekce. Doporučená vzdálenost je 1 až 3 metry. 

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06 



SK Projekčný budík Solight CA04 

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Ak chcete, aby vám slúžil bezpečne a 

plnohodnotne, pozorne si prečítajte tieto pokyny a dodržiavajte ich. Tým sa zabráni nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu 

výrobku. Vyhnite sa neoprávnenému používaniu tohto spotrebiča a vždy rešpektujte všetky pravidlá týkajúce sa manipulácie 

s elektrickými spotrebičmi. Návod na obsluhu si uschovajte pre budúce použitie.  

Funkcie 

 Projekcia času na stenu (2 úrovne jasu) 

 displej (3 úrovne jasu) 

 funkcia denného budíka 

 budenie bzučiakom alebo rádiom  

 funkcia automatického odloženia (SNOOZE) (vypnuté alebo 5 - 60 min) 

 rádio s digitálnym zobrazením frekvencie FM  

 Frekvenčný rozsah FM: 87,5 MHz - 108,0 MHz 

 automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc 

 napájanie:  

DC 5V/500mA  

DC 3V CR2032 

Popis 

Časť A - Zobrazenie 

A1: Zobrazenie času alebo frekvencie 

FM 

A2: ikona WAKEUP 1  

A3: ikona WAKEUP 2  

A4: Ikona SNOOZE  

A5: Ikona RADIO  

A6: ikona SLEEP  

 

Časť B - Vzhľad 

 

B1: Tlačidlá 

B2: Zobrazenie 

B3: Projektor 

B4: Reproduktor 

B5: Priehradka na batérie 

B6: Napájací vstup 

 

Uvedenie do prevádzky 

Vložte batériu CR2032 do priestoru pre 

batérie, pričom dodržte vyznačenú 

polaritu. Teraz zapojte napájací adaptér 

do zásuvky a potom do elektrickej 

zásuvky. V tomto okamihu sa rozsvieti 

displej a hodiny 0:00. 

 

 

 

 

 



Nastavenia hodín 

Ak chcete vstúpiť do nastavenia hodín, stlačte a podržte tlačidlo "SET" približne 2 sekundy. Pomocou šípok ▲ a ▼ môžete 

meniť hodnoty jednotlivých položiek nastavenia. Krátkym stlačením tlačidla "SET" potvrďte nastavené hodnoty a prejdite 

na ďalšiu položku v nastaveniach. Postup nastavenia je nasledovný: HODINY -> MINÚTY-> HODINOVÝ FORMÁT 12/24 -> 

KONIEC 

Poznámka: Ak ste v nastavení a nedotknete sa žiadneho tlačidla počas 20 sekúnd, nastavenia sa uložia a displej sa prepne 

do režimu zobrazenia hodín. 

Nastavenie alarmov 

V režime zobrazenia hodín sa krátkymi stlačeniami tlačidla "SET" prepína zobrazenie medzi alarmom 1 a alarmom 2. Ak 

chcete vstúpiť do nastavenia alarmu, stlačte a podržte tlačidlo "AL1-2".  Krátkym stlačením tlačidla "AL1-2" potvrďte 

nastavené hodnoty a prejdite na ďalšiu položku v nastaveniach. Postupnosť nastavenia je nasledovná (B1 = alarm 1, B2 = 

alarm 2): 

B1 HODINA -> B1 MINÚTA -> B1 FM ON/OFF -> B1 SNOOZE -> B2 HODINA -> B2 MINÚTA -> B2 ON/OFF -> B2 SNOOZE -> 

KONIEC 

Ak v treťom kroku vyberiete možnosť ON a potvrdíte, v ďalšom kroku vyberiete úroveň hlasitosti. Ak je tretí krok zapnutý, 

zobudí vás FM rádio. 

Poznámka: OFF = vypnuté, ON = zapnuté 

Krátkym stlačením tlačidla "AL1-2" zapnete/vypnete alarmy. Zapnuté alarmy sú na displeji označené ikonami. V prípade, že 

je budík FM vypnutý, zobudí vás jednoduchý tón, ktorý bude znieť jednu minútu a na displeji bude blikať ikona príslušného 

budíka. Ak chcete budík vypnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem tlačidla Ak je zapnutý FM budík, prebudí vás rádio, 

ktoré bude hrať tridsať minút, a na displeji bude blikať príslušná ikona budíka. Nastavenia rádia sú opísané nižšie. 

Ak ste pri nastavovaní budíka aktivovali funkciu odloženého budenia "SNOOZE", stlačením tlačidla  sa táto funkcia 

aktivuje na nastavený čas. Ak je funkcia vypnutá, tlačidlo vypne alarm. 

FM rádio 

V režime zobrazenia hodín stlačením tlačidla "RADIO/SLEEP" zapnite rádio. Stlačením tlačidla ho vypnete . Pri prvom 

zapnutí rádia sa spustí automatické ladenie a ukladanie do pamäte. Ladenie sa vykonáva od FM 87,5 MHz  

do FM 108,0 MHz. Zariadenie má pamäť na 15 staníc (C01 - C15). V režime prehrávania rádia môžete šípkami nahor a nadol 

doladiť frekvenciu pod desiatkami. Dlhým stlačením tlačidiel so šípkami spustíte jednorazové ladenie. Ak potrebujete uložiť 

vlastnú frekvenciu, dlho stlačte tlačidlo "SET", pomocou šípok nastavte polohu C01 - C15 a potvrďte krátkym stlačením 

tlačidla "SET". 

V režime prehrávania rádia môžete prepínať medzi stanicami krátkym stlačením tlačidla "SET". Hlasitosť môžete nastaviť 

pomocou tlačidla "VOL" pomocou tlačidiel so šípkami. Stlačením tlačidla "VOL" potvrďte zvolenú hlasitosť. 

V režime prehrávania rádia môžete nastaviť automatické vypnutie rádia (SLEEP) pomocou tlačidla "RADIO/SLEEP". 

Opätovným stlačením tlačidla nastavíte čas v minútach. Na potvrdenie počkajte niekoľko sekúnd, displej sa prepne do 

režimu zobrazenia hodín a nastavená hodnota sa uloží. Na displeji bude blikať ikona SLEEP. Po uplynutí nastaveného času sa 

rádio automaticky vypne. 

Jas displeja 

V režime zobrazenia hodín meníte jas displeja v troch úrovniach + vypnutie krátkymi stlačeniami tlačidla . Keď je displej 

vypnutý, stlačením ľubovoľného tlačidla okrem  , rozsvietite displej na 5 sekúnd na najnižšiu úroveň jasu. 

Poznámka: Počas prehrávania rádia nie je možné vypnúť displej. 

Projektor 

Projektor premieta čas na stenu. Jeho jas možno nastaviť pomocou tlačidla ▲ v dvoch úrovniach + vypnuté. Dlhým 

podržaním tlačidla ▲ môžete zmeniť natočenie projekcie. Odporúčaná vzdialenosť je 1 až 3 metre. 

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06 


