
TESLA SOUND RB150

uživatelská příručka CZ/SK

Radiobudík s bezdrátovou 
nabíjecí základnou

11



Úvod do provozu
1.  První spuštění: po vybalení a připojení napájecího kabelu, dlouhým stisk- 
 nutím tlačítka napájení spustíte přístroj. V tomto okamžiku LED indikátor 
 na předním displeji svítí po dobu 1 sekundy pro samokontrolu, aby bylo 
 zajištěno normální používání obrazovky displeje. Po normálním zobrazení  
 se rozsvítí indikátor napájení.
2. Nastavení hodin: stisknutím tlačítka napájení vstoupíte do programu  
 nastavení hodin, když se na displeji zobrazí kontrolka LED 00:00 (výchozí  
 formát hodin je 24 hodin). V tomto okamžiku začne blikat ukazatel hodin  
 (00:), pomocí tlačítka „+“ nebo „-“ nastavte správný počet hodin (00–23),  
 poté krátkým stisknutím tlačítka M přepněte do nastavení minut, v tuto  
 chvíli začne blikat ukazatel minut (:00). Pro nastavení použijte opět tlačít- 
 ka „+“ nebo „-“ a nastavte správný počet minut (00–59), stiskněte kláve-
 su M pro potvrzení. Pro pozastavení stiskněte M po dobu 3 sekund, pří- 
 stroj automaticky dokončí výchozí nastavení a vrátí se na rozhraní zobra- 
 zení domovské obrazovky.
3. Nastavení alarmu: po potvrzení, že se čas zobrazuje správně, přepněte  
 stisknutím tlačítka M na nastavení alarmu 1 (opětovným stisknutím  
 tlačítka M přepněte na nastavení alarmu 2). V tuto chvíli bude logo budíku  
 1 nebo budíku 2 blikat. Stisknutím tlačítka napájení přejděte do nastavo- 
 vacího programu (stejný jak pro budík 1 tak i 2).
 3.1.  Nastavení časování alarmu: ukazatel hodin (00:) začne blikat,   
  na stavte na správný počet hodin (00–23) pomocí tlačítka „+“ nebo  
  „-“, poté přepněte pro nastavení minut stisknutím klávesy M. V tuto  
  chvíli bliká ukazatel minut (:00).
 3.2. Výběr typu alarmu: toto přednastavení přístroje má na výběr
  5 druhů zvukových alarmů a nebo funkci buzení pomocí FM rádia  
  (alarm 6). Typ zvonění nastavíte pomocí klávesy „+“ nebo „-“ Výchozí  
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  program je 01. Vyberte OK a stiskněte M pro vstup do dalšího nastavení.
 3.3. ZAP/VYP alarmu: „ZAP“ nebo „VYP“ alarmu lze vybrat pomocí   
  tlačítek „+“ nebo „-“. Je-li vybráno „ZAPNUTO“, po ukončení nasta- 
  vení se rozsvítí ikona příslušného budíku 1 nebo 2, který ukazuje, že  
  budík byl nastaven úspěšně. Při výběru „VYPNUTO“ příslušná ikona  
  budíku nesvítí. Stiskněte M pro vstup do dalšího nastavení.
 3.4. Nastavení cyklu alarmu: pomocí tlačítka „+“ nebo „-“ lze vybrat
  cyklus alarmu, který bude zvonit JEDEN den (ONE) nebo VŠECHNY  
  dny (ALL). Pokud je vybrána možnost „ONE“, budík bude zvonit po  
  dobu 30 sekund a poté se automaticky ukončí, když neproběhne  
  žádná operace. Když vyberete možnost „VŠE“, zazvoní každý den 
  v danou dobu.
 3.5. Po provedení výše uvedených kroků v pořadí stiskněte klávesu M  
  pro potvrzení nebo pozastavení po dobu 3 sekund a nastavení se 
  automaticky dokončí a vrátí se na domovskou obrazovku.
4. Použití tlačítka SNOOZE:
 4.1. Nastavení SNOOZE jedním tlačítkem: když se spustí alarm, stiskněte  
  SNOOZE pro vstup do režimu SNOOZE (režim opakovaného buzení),  
  jednou (nebo stiskněte kterékoli jiné tlačítko pro ukončení režimu  
  SNOOZE). O pět minut později zazvoní budík znovu.
 4.2. Úprava jasu displeje: stisknutím tlačítka „SNOOZE“ můžete upravit  
  jas displeje na požadovanou úroveň, a to v několika krocích. Po kaž- 
  dém jednom stisknutí tlačítka SNOOZE se úroveň jasu zvýší. Pokud  
  po dobu 15 sekund nedojde k žádné klávesové aktivaci, přístroj auto- 
  maticky ukončí nastavení a zachová si obecné nastavení displeje.
 4.3. Tovární nastavení: když je na displeji zobrazen aktuální čas, stiskně- 
  te tlačítko „SNOOZE“ a držte ho po dobu 5 sekund pro obnovení  
  továrního nastavení a vše je nastaveno na nulu.



5. Přehrávání a buzení FM rádiem: při použití funkce přehrávání FM a buze-
 ní přehráváním FM, připojte přístroj k napájení pomocí USB kabelu (není  
 součástí dodávky).  
 5.1. Dlouze stiskněte klávesu M pro volbu vysílání FM (ikona FM svítí),  
  krátce stiskněte tlačítko ZAP/VYP pro automatické vyhledávání  
  FM stanic, po prohledání všech FM stanic, začne přístroj pře- 
  hrávat první nalezenou stanici. Dlouhým stisknutím tlačítka M  
  opustíte funkci FM vysílání a vrátíte se do zobrazení hodin.
 5.2. Při přehrávání FM rádia, stiskněte tlačítko „+“ pro další stanici;  
  dlouhým stisknutím „+“ zvýšíte hlasitost; stisknutím tlačítka „-“  
  přejdete na předchozí stanici; dlouhým stisknutím „-“ hlasitost  
  snížíte. Stiskem tlačítka ZAP/VYP spustíte vyhledávání.
 5.3. Při nastavování budíku 1 nebo 2 přepněte do polohy „6“ ve výběru  
  budíku, aby se automaticky nastavila funkce přehrávání FM při 
  buzení. 
6. Funkce nabíjení: pro správnou funkci nabíjení (USB nebo bezdrátové),  
 vždy připojte napájecí kabel USB-C (DC5V 2A) do přístroje a použijte  
 USB adaptér nejlépe s rychlonabíjením standardu QC 3.0. Takto bude  
 zajištěno dostatek energie pro správnou funkci bezdrátového nabíjení.
 6.1 Když se zařízení nabíjí, jas displeje se přepne do režimu tmavého  
  světla a tento stav udržuje, stisknutím libovolné klávesy aktivujete  
  jasný displej.
 6.2. Pro správnou funkčnost bezdrátového nabíjení musí být zařízení  
  s funkcí bezdrátového nabíjení (například mobilní telefon) umístě- 
  no na střední část horní plochy přístroje.
 6.3. Když je přístroj připojen k napájení pomocí USB-C kabelu,
  v pravém horním rohu přístroje se rozsvítí červený LED indikátor  
  – bezdrátové nabíjení je připraveno k použití. Při nabíjení se LED  
  indikátor rozsvítí zeleně – bezdrátové nabíjení probíhá.



 6.4. Během bezdrátového nabíjení může být současně použito USB 
  rozhraní na zadní části přístroje, které lze použít k nabíjení mobilních  
  zařízení pomocí nabíjecího kabelu.
7. Místní varování:
 7.1. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, stisknutím tlačítka napájení 
  přejděte do provozního režimu na pozadí, abyste zajistili normální  
  životnost produktu.
 7.2. Chraňte přístroj proti slunečnímu záření, proti vlhkosti, proti korozi,  
  proti pádu, proti tlaku. Může ovlivnit provoz přístroje či jeho životnost. 
8. Funkce automatické opravy softwaru přístroje: pokud dojde k abnormál- 
 nímu provoznímu režimu v průběhu používání, nebo zablokování provozu  
 (přístroj zamrzne), dlouze stiskněte tlačítko ZAP/VYP (asi 8 sekund, v tuto 
 chvíli nelze odpojit napájení), přístroj automaticky přejde do režimu 
 továrního nastavení.

Plocha pro bezdrátové nabíjení 
včetně indikátoru

Přední displej



Nabíjecí konektor 
USB-C

1. V režimu FM rádia: 
krátký stisk – další stanice
dlouhý stisk – zvýšení hlasitosti
2. Režim hodin:
krátký stisk – o jeden více 
dlouhý stisk – zvýšení

1. V režimu FM rádia: 
krátký stisk – další stanice 
dlouhý stisk – zvýšení hlasitosti
2. Režim hodin:
krátký stisk – o jeden více 
dlouhý stisk - zvýšení

1. Dlouhý stisk: 
ZAP/VYP režim FM rádia
2. Režim hodin: 
krátký stisk – nastavení budíku/přepínání 
dlouhý stisk – přepnutí mezi buzením Tón/FM rádio

Konektor pro nabíjení
USB kabelem 

Indikátor nabíjení

Krátký stisk v režimu budíku: 
odložené zvonění po 5 minutách 
Krátký stisk v ostatních režimech: 
ovládání jasu displeje

1. Režim FM rádia:
krátký stisk – automatické vyhledávání 
dlouhý stisk – zpět do režimu hodin 
2. Režim hodin: 
krátký stisk – nastavení hodin 
dlouhý stisk – zpět do režimu hodin
3. Tlačítko ZAP/VYP



Úvod do prevádzky
1.  Prvé spustenie: po vybalení a pripojenie napájacieho kábla, dlhým stla-
 čením tlačidla napájania spustíte prístroj. V tomto okamihu LED indikátor
 na prednom displeji svieti po dobu 1 sekundy pre samokontrolu, aby bolo 
 zaistené normálne používanie obrazovky displeja. Po normálnom zobra- 
 zení sa rozsvieti indikátor napájania.
2. Nastavenie hodín: stlačením tlačidla napájania vstúpite do programu
 nastavenie hodín, keď sa na displeji zobrazí indikátor LED 00:00 (predvo- 
 lený formát hodín je 24 hodín). V tomto okamihu začne blikať ukazovateľ 
 hodín (00:), pomocou tlačidla „+“ alebo „-“ nastavte správny počet hodín  
 (00–23), potom krátkym stlačením tlačidla M prepnite do nastavenia  
 minút, v túto chvíľu začne blikať ukazovateľ minút (:00). Pre nastavenie  
 použite opäť tlačítka „+“ alebo „-“ a nastavte správny počet minút (00–59)  
 stlačte klávesu M pre potvrdenie. Pre pozastavenie stlačte M na
 3 sekundy, prístroj automaticky dokončí predvolené nastavenia 
 a vráti sa na rozhraní zobrazenie domovskej obrazovky.
3. Nastavenie alarmu: po potvrdení, že sa čas zobrazuje správne, prepnite 
 stlačením tlačidla M na nastavenie alarmu 1 (opätovným stlačením
 tlačidla M prepnite na nastavenie alarmu 2). V túto chvíľu bude logo 
 budíka 1 alebo budíka 2 blikať. Stlačením tlačidla napájania prejdite do  
 nastavovacieho programu (rovnaký pre budík 1 tak i 2).
 3.1.  Nastavenie časovanie alarmu: ukazovateľ hodín (00:) začne blikať, 
  nastavte na správny počet hodín (00–23) pomocou tlačidla „+“  
  alebo „-“, potom prepnite na nastavenie minút stlačením klávesu M.  
  V túto chvíľu bliká ukazovateľ minút (:00).
 3.2. Výber typu alarmu: toto prednastavenie prístroja má na výber 
  5 druhov zvukových alarmov a funkciu budenia pomocou FM  
  rádia (alarm 6). Typ zvonenia nastavíte pomocou klávesy „+“ alebo 
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  „-“ predvolený program je 01. Vyberte OK a stlačte M pre vstup do
  ďalšieho nastavenia.
 3.3. ZAP/VYP alarmu: „ZAP“ alebo „VYP“ alarmu môžu vyberať tlačidla-
  mi „+“ alebo „-“. Ak je vybrané „ZAPNUTÉ“, po ukončení nastavenia 
  sa rozsvieti ikona príslušného budíka 1 alebo 2, ktorý ukazuje, že
  budík bol nastavený úspešne. Pri výbere „VYPNUTÉ“ príslušná ikona 
  budíka nesvieti. Stlačte M pre vstup do ďalšieho nastavenia.
 3.4. Nastavenie cyklu alarmu: Pomocou tlačidla „+“ alebo „-“ je možné  
  vybrať cyklus alarmu, ktorý bude zvoniť JEDEN deň (ONE) alebo  
  VŠETKY dni (ALL). Ak je vybraná možnosť „ONE“, budík bude zvoniť 
  po dobu 30 sekund a potom sa automaticky ukončí, keď neprebehne
  žiadna operácia. Keď vyberiete možnosť „VŠETKO“, zazvoní každý  
  deň v danú dobu.
 3.5. Po vykonaní vyššie uvedených krokov v poradí stlačte klávesu M 
  pre potvrdenie alebo pozastavenie po dobu 3 sekúnd a nastavenia  
  sa automaticky dokončí a vráti sa na domovskú obrazovku.
4. Použitie tlačidla SNOOZE:
 4.1. Nastavenie SNOOZE jedným tlačidlom: keď sa spustí alarm, stlačte
  SNOOZE pre vstup do režimu SNOOZE (režim opakovaného 
  budenia), raz (alebo stlačte ktorékoľvek iné tlačidlo pre ukončenie 
  režimu SNOOZE). O päť minút neskôr zazvoní budík znova.
 4.2.  Úprava jasu displeja: stlačením tlačidla „SNOOZE“ môžete upraviť
  jas displeja na požadovanú úroveň, a to v niekoľkých krokoch. 
  Po každom jednom stlačení tlačidla SNOOZE sa úroveň jasu zvýši.  
  Pokiaľ počas 15 sekúnd nedôjde k žiadnej klávesovej aktivácii, 
  prístroj automaticky ukončí nastavenie a zachová si všeobecné  
  nastavenie displeja.
 4.3. Továrenské nastavenia: keď je na displeji zobrazený aktuálny čas,  
  stlačte tlačidlo „SNOOZE“ a držte ho po dobu 5 sekúnd pre 



  obnovenie továrenského nastavenia a všetko je nastavené na nulu. 
5. Prehrávanie a budenie FM rádiom: pri použití funkcie prehrávania FM
 a budenie prehrávaním FM, pripojte prístroj k napájaniu pomocou USB  
 kábla (nie je súčasťou dodávky).
 5.1. Dlho stlačte klávesu M pre voľbu vysielanie FM (ikona FM svieti),
  krátko stlačte tlačidlo ZAP/VYP pre automatické vyhľadávanie
  FM staníc, po prehľadaní všetkých FM staníc, začne prístroj pre-
  hrávať prvú nájdenú stanicu. Dlhým stlačením tlačidla M
  opustíte funkciu FM vysielania a vrátite sa do zobrazenia hodín.
 5.2. Pri prehrávaní FM rádia, stlačte tlačidlo „+“ pre ďalšiu stanicu;
  dlhým stlačením „+“ zvýšite hlasitosť; stlačením tlačidla „-“
  prejdete na predchádzajúcu stanicu; dlhým stlačením „-“ hlasitosť
  znížite. Stlačením tlačidla ZAP/VYP spustíte vyhľadávanie.
 5.3. Pri nastavovaní budíka 1 alebo 2 prepnite do polohy „6“ vo výbere  
  budíka, aby sa automaticky nastavila funkcia prehrávania FM pre 
  budenie.
6. Funkcia nabíjania: Pre správnu funkciu nabíjania (USB alebo bezdrôtové),
 vždy pripojte napájací kábel USB-C (DC5V 2A) do prístroja a použite
 USB adaptér najlepšie s rychlonabíjaním štandardu QC 3.0. takto bude 
 zaistené dostatok energie pre správnu funkciu bezdrôtového nabíjania.
 6.1 Keď sa zariadenie nabíja, jas displeja sa prepne do režimu tmavého 
  svetla a tento stav udržuje, stlačením ľubovoľného klávesu aktivujete 
  jasný displej.
 6.2. Pre správnu funkčnosť bezdrôtového nabíjania musia byť zariadenie 
  s funkciou bezdrôtového nabíjania (napríklad mobilný telefón) polo-
  žený na strednú časť hornej plochy prístroja.
 6.3. Keď je prístroj pripojený k napájaniu pomocou USB-C kábla, 
  v pravom hornom rohu prístroja sa rozsvieti červený LED indikátor
  – bezdrôtové nabíjanie je pripravené na použitie. Pri nabíjaní sa LED



  indikátor rozsvieti zeleno – bezdrôtové nabíjanie prebieha.
 6.4. Počas bezdrôtového nabíjania môže byť súčasne použité USB  
  rozhranie na zadnej časti prístroja, ktoré možno použiť na nabíjanie  
  mobilných zariadení pomocou nabíjacieho kábla.
7. Miestne varovanie:
 7.1. Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, stlačením tlačidla napájania
  prejdite do prevádzkového režimu na pozadí, aby ste zaistili normál- 
  ne životnosť produktu.
 7.2. Chráňte prístroj proti slnečnému žiareniu, proti vlhkosti, proti korózii, 
  proti pádu, proti tlaku. Môže ovplyvniť prevádzku prístroja či jeho  
  životnosť.
8. Funkcia automatickej opravy softvéru stroja: ak dôjde k abnormálnemu 
 prevádzkovému režimu v priebehu používania, alebo zablokovanie pre- 
 vádzky (prístroj zamrzne), dlho stlačte tlačidlo ZAP/VYP (asi 8 sekúnd, 
 v tejto chvíli nedá odpojiť napájanie), prístroj automaticky prejde do reži- 
 mu továrenského nastavenia.

Plocha pre bezdrôtové nabíjanie
vrátane indikátora

Predný displej



Nabíjací konektor
USB-C

1. V režime FM rádia:
krátke stlačenie – ďalšie staniced-
dlhé stlačenie – zvýšenie hlasitosti
2. Režim hodín:
krátke stlačenie – o jeden viac
dlhé stlačenie – zvýšenie

1. V režime FM rádia:
krátke stlačenie – ďalšie stanice
dlhé stlačenie – zvýšenie hlasitosti
2. Režim hodín:
krátke stlačenie – o jeden viac
dlhé stlačenie – zvýšenie

1. Dlhé stlačenie: 
ZAP/VYP režim FM rádia
2. Režim hodín: 
krátke stlačenie – nastavenie budíka/prepínanie 
dlhé stlačenie – prepnutie medzi budením Tón/FM rádio

Konektor pre nabíjanie
USB káblom

Indikátor nabíjania

Krátke stlačenie v režime budíka:
odložené zvonenie po 5 minútach
Krátke stlačenie v iných režimoch:
ovládanie jasu displeja.

1. Režim FM rádia:
krátke stlačenie – automatické vyhľadávanie
dlhé stlačenie – späť do režimu hodín
2. Režim hodín:
krátke stlačenie – nastavenie hodín
dlhé stlačenie – späť do režimu hodín
3. Tlačidlo ZAP/VYP
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