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TISZTELT VÁSÁRLÓ!
Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmá-
nyú szórakoztató elektronikai készüléket vá-
sárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesz-
tés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, 
igényes felépítésű és jó minőségű készülé-
keinek. A tervezésnél a biztonságra nagy fi -
gyelmet fordítottak. A megbízható működés 
alapfeltétele a szakszerű használat, ezért 
kérjük, az üzembe helyezés előtt fi gyelme-
sen olvassa el a használati útmutatót, őrizze 
meg, hogy bármikor segítségére lehessen!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HAUSER
®

e l e c t r o n i c

DIGITÁLIS RÁDIÓS ÉBRESZTŐÓRA

CL-8024

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY
Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross 
u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER CL-8024 típusú digitális ébresztőórás rádió 
az alábbi műszaki adatoknak
felel meg:
Hálózati feszültség:  230 V~50 Hz
Teljesítményfelvétel:  3,5 W
Rádió frekvenciasávok: AM 522 – 1620 KHz
    FM 87.5 – 108 MHz
AC/DC adapter:  DC6V ~ 200mA
Elem:    2 db 1,5 V „AA”
Érintésvédelmi osztály: II.
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éveken át a legnagyobb megelégedésére szolgáljon. A készülék rendellenes használata 
balesetveszélyes!
Ezt a készüléket kizárólag rádiónak tervezték es audio jelek fogadására és visszaadá-

A készülék csak felügyelet mellett használható! A készülék csak háztartási használatra 
alkalmas! A készüléket beltéri használatra tervezték, kültéri használata nem ajánlott.

Kisgyermek a készüléket csak felügyelet mellett használhatja. Tilos a készüléket a sza-

 

Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elér-

A sérült elemek kárt okozhatnak! Az elemeket-telepeket nem szabad hőnek kitenni, 

mint például napsugárzás, tűz vagy hasonló.

Nedves kézzel ne próbálja az elemeket kivenni!

Mindazon esetleges károkért, melyeket az elhasználódott, kifolyt elem a készülékben 

A környezeti szennyezés elkerülése végett az elhasznált elemeket sohase dobja ki a 
háztartási szeméttel (meg akkor sem, ha az elemek nehézfémeket nem tartalmaznak)! 
Az elem veszélyes hulladék, mindig az arra kijelölt helyre vigye el megsemmisítés  
céljából.

-
cakkos villám arra figyel-
meztet, hogy a készülékben 
szigeteletlen, veszélyes 
feszültség van, mely elég 
magas ahhoz, hogy elektro-
sokkot okozzon.

FIGYELEM

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

NE NYISSA KI

FIGYELMEZTETÉS: AZ 
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉ

-NEK CSÖKKENTÉSE ÉR

-DEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA 
EL A KÉSZÜLÉK BORÍTÁ

-SÁT, HÁTOLDALÁT! JAVÍ

-TÁST CSAK SZAKKÉPZETT 

VÉGEZHET

szárú háromszögben arra 
hívja fel a felhasználó figyel-

dokumentumokban fontos 
és betartandó  utasításokat 
talál.
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A készüléket vízszintes, stabil felületen használja!

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS 

 – a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,

 – sérült vezetékkel használni,

 – mechanikai sérülés esetén használni!

vízzel teli edény közelében.

érintse meg a készüléket!

Használat során gondosan ügyeljen arra, hogy a készülékbe nedvesség, csapadék, 

-

támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva 

húzza ki a vezetéket! A csatlakozózsinór sérülése áramütést okozhat!

közvetlen napfénynek, nedvességnek, homoknak, pornak vagy mechanikai ütésnek.  

 

A készülék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos 

-

-

vizben szakemberrel!

A meghibásodott készüléket csak szakember javíthatja! A készülék burkolatát felnyitni, a 

készülékbe belenyúlni, a készülék javítását házilagosan bármilyen módon megkísérelni 

elvesztésével jár! A meghibásodott készüléket csak szakember (szakszerviz) javíthatja. 

.

-

ket! Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültség mentesíteni, a dugaljból a dugót 

kihúzni!

A rövid vezeték megakadályozza a személyes serüléseket, mint például a vezetékbe 

való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Hosszabbító kapható bármelyik szakkeres-

kedésben, gondos körültekintés után használható a készülékhez.

A vezetéknek elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC 230 V jelölést kell tartal-

magukra ránthatják, vagy véletlenül eleshetnek benne.
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szabad helyet kell hagynia!

Gondosan válassza ki a készülék helyet: ne helyezze a készüléket kényes felületre, 

pl. olyan helyre, ahol a készülék lábai bútora lakkozásában nehezen eltávolítható foltot 

hagyhatnának maguk után.

maradjon!

elteltével dugaszolja vissza.

Az elektromos hálózatba vagy/és az antenna vezetékébe becsapó villám még akkor is 

tönkre teheti a készüléket, ha az ki van kapcsolva! Ezért zivatarok idejére a hálózati és 

az antenna csatlakozó vezetékeit mindig húzza ki az aljzatukból!

Használaton kívül mindig kapcsolja ki es áramtalanítsa a készüléket!

használati utasítását is adja át a készülékkel. Ha bármilyen kára származna abból, hogy 

rendszert használni.

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

 (CSATORNAVÁLTÁS/ÉBRESZTÉS KIKAPCSOLÁSA) 
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1. SOURCE/AL OFF (CSATORNAVÁLTÁS/ÉBRESZTÉS KIKAPCSOLÁSA)
 A kívánt hullámsáv kiválasztása (AM vagy FM)
 Ébresztő kikapcsolása ébresztés után
2. TIME/MEM/M+ (ÓRA/MEMÓRIA)
 Óra beállítása
 A választott rádióadók egy programhelyre való beállítása
 A tárolt rádióadók kiválasztása
3. VOL- / AL2 (HANGERŐ CSÖKKENTÉSE/ÉBRESZTÉS 2)
 A készülék hangerejének csökkentése
 A 2. ébresztési idő programozásának aktiválása
4. VOL+/ AL1 (HANGERŐ NÖVELÉSE/ÉBRESZTÉS 1)
 A készülék hangerejének növelése
 Az 1. ébresztési idő programozásának aktiválása
5. TUN - / MIN (RÁDIÓADÓK KERESÉSE/PERC)
 Rádióadók kereséséhez a frekvencia érték csökkentése
 A Perc érték módosítása a pontos idő és az ébresztő beállításához
6. TUN + / HR (RÁDIÓADÓK KERESÉSE/ÓRA)
 Rádióadók kereséséhez a frekvencia érték növelése
 Az Óra érték módosítása a pontos idő és ébresztő beállításához
7. SNOOZE / SLEEP (ÉBRESZTÉS MEGSZAKÍTÁSA/IDŐZÍTŐ)
 Az ébresztő jelzés rövid idejű megszakítása
 Az elalvás időzítő programozása
8. LED kijelző
 Az óra és a rádióadó frekvencia kijelzése
9. AL1-B Jelzés
 Azt mutatja, hogy az 1. ébresztés hangjelzés megszólalásával történik
10. AL1-R Jelzés
 Azt mutatja, hogy az 1. ébresztés a rádió megszólalásával történik
11. AL2-B Jelzés
 Azt mutatja, hogy a 2. ébresztés hangjelzés megszólalásával történik
12. AL2-R Jelzés
 Azt mutatja, hogy a 2. ébresztés a rádió megszólalásával történik
13. Hangszóró
14. FM szalagantenna
 Az FM vétel minőségének javítására
15. Hálózati csatlakozó
 AC/DC adapter csatlakoztatása
16. Elemtartó rekesz

CL-8024_manual_HU.indd   5 2014.02.25.   8:58:36



6
www.hauser.eu

A KÉSZÜLÉK ÁRAMELLÁTÁSA

Hálózati csatlakoztatás
A készülék csak hálózatról működtethető. Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy 
a készülék adattábláján feltüntetett hálózati feszültség megegyezik a helyi hálóza-
ti feszültséggel! Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzatba.
Tájékoztatás!
Ne feledje: a készülék mindaddig áram alatt van, míg a csatlakozó vezetéket a fali 
hálózati dugaszoló aljzatból ki nem húzta!

Biztonsági elem használata
Ha azt akarja, hogy az ébresztőórája áramkimaradáskor se „felejtse el” beállítá-
sait, az elemtartó rekeszbe elemet kell tennie. Áramkimaradás esetén azonban 
a kijelző és a rádió nem működik, és az ébresztés akkor sem kapcsol be a beállí-
tott időpontban, ha elemet helyezett a készülékbe.
Nyissa ki a készülék alján az elemtartó rekesz fedelét: a jelzett felületen nyomja 
meg és tolja oldalra.
Helyezzen a rekeszben két darab 1,5 V-os (AA) elemet. Behelyezéskor ügyeljen 
az elem polaritására!

A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA

A pontos idő beállítása
1. Nyomja le a TIME/MEM/M+ gombot (2) és tartsa lenyomva addig, míg a kijel-

zőn az idő villogni kezd.
2. A TUN+/HR gomb (6) segítségével állítsa be az órák számát.
3. A TUN-/MIN gomb (5) segítségével állítsa be a percek számát.
4. A pontos idő beállítása végén az elfogadáshoz újra nyomja meg a TIME/

MEM/M+ gombot (2).

A rádió használata
1. A SOURCE/AL OFF gomb (1) lenyomásával kapcsolja be a rádiót, majd vá-

lassza ki a kívánt hullámsávot, FM vagy AM. A kikapcsoláshoz nyomja le 
a SOURCE/AL OFF gombot és tartsa lenyomva, amíg a rádió ki nem kapcsol.

2. Rádióadók manuális kereséséhez a TUN+/HR (6) vagy a TUN-/MIN (5) gom-
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bok többszöri lenyomásával változtathatja a vételi frekvenciát, míg meg nem 
találja a kívánt rádióadót.

3. Rádióadók automatikus keresését a TUN+/HR (6) vagy a TUN-/MIN (5) gom-
bok rövid idejű nyomva tartásával indíthatja el. A kereső az erős vételű adókat 
könyen megtalálja, azonban a gyenge vételű adókat kézzel tudja behangolni.

A rádióadók tárolása a memóriában
1. A fent ismertetett módon keresse meg a kívánt rádióállomást.
2. Nyomja meg, és rövid ideig tartsa lenyomva a TIME/MEM/M+ gombot (2). 

Ekkor a kijelzőn megjelenik a P jel és egy kétjegyű programhely szám (pl. P 
01), ahol később megtalálja az elmentett rádióadót.

3. A készüléken 10 rádió programhely áll rendelkezésére mind az AM, mind az 
FM hullámsávon.

RÁDIÓ

A tárolt rádióállomások kiválasztása
1. Nyomja meg a SOURCE/AL OFF gombot (1) a kívánt hullámsáv (AM vagy FM)
kiválasztásához.
2. A tárolt rádióadók közti választáshoz használja a TIME/MEM/M+ gombot (2).

A hangerő beállítása
1. A készülék hangerejét a VOL-/AL2 gombbal (3) csökkentheti.
2. A készülék hangerejét a VOL+/AL1 gombbal (4) növelheti.

ÉBRESZTÉS

Ébresztési időpont és ébresztési mód
Lehetősége van két ébresztési időpont beállítása mellett két ébresztési mód közül 
is választani.

Az ébresztési időpont beprogramozása
1. Nyomja le a VOL+/AL1(4) vagy a VOL-/AL2 (3) gombot. A kijelzőn az előzőleg 
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beállított ébresztési idő villogni kezd.
2. A TUN+/HR gomb (6) segítségével állítsa be az órák számát.
3. A TUN-/MIN gomb (5) segítségével állítsa be a percek számát.
4. Az ébresztési mód – hangjelzés vagy rádiós ébresztés - kiválasztásához 

nyomja meg a VOL+/AL1 (4) vagy a VOL-/AL2 (3) gombot. A kijelzőn villogni 
kezd a jel a választott módnak megfelelően: hangjelzés estén az AL1-B (9) 
vagy AL2-B (11), illetve a rádiós ébresztés esetén az AL1-R (10) vagy AL2-R 
(12) jelzések.

Az ébresztés kikapcsolása
1. Nyomja meg a SOURCE/AL OFF gombot (1), ezzel az ébresztést aznapra 

kikapcsolta. A készülék másnap a beállított ébresztési időpontban újra éb-
reszteni fog.

2.  Az ébresztés teljes kikapcsolásához, a rádió kikapcsolt állapotában nyomja 
meg a VOL3/AL1 (4) vagy a VOL-/AL2 (3) gombot annyiszor, amíg a kijelzőn 
az ébresztési módokhoz tartozó egyik jelzőfény sem világít.

Tájékoztatás:
Az ébresztést így kikapcsolta: a készülék nem fogja ezután felébreszteni, de 
a beállított ébresztési időpontot a készülék megőrzi. Ha újra ébreszteni akar 
ugyanabban az időpontban, a VOL+/AL1 (4) vagy/és a VOL-/AL2 (3) gombok meg-
nyomásával válasszon újra ébresztési módot.

Szundi funkció (SNOOZE)
1. Az ébresztési jelzést a SNOOZE/SLEEP gomb (7) egyszeri lenyomásával 9 

perc erejéig meg tudja szakítani, ilyenkor az ébresztő hang vagy a rádió el-
hallgat.

2. A szundi idő végén, 9 perc múlva újra megszólal az ébresztési jelzés.
3. Ez a funkció a beállított ébresztési időt követően egy órán keresztül ismétel-

hető meg.

ELALVÁS IDŐZÍTŐ

Az elalvás-időzítő programozása
1. Ezt a funkciót akkor ajánljuk, ha például az elalváshoz szívesen hallgat zenét.
2. Nyomja meg egyszer a SNOOZE/SLEEP gombot (7). Ha a gombot kikapcsolt 
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rádió mellett nyomja meg, akkor az bekapcsol. A kijelzőn megjelenik az elal-
vási idő, ami maximum 90 perc lehet.

3. A SNOOZE/SLEEP gomb (7) többszöri megnyomásával állítsa be a kívánt 
elalvási időt.

4. Bekapcsolt elalvás-időzítő esetén a rádió a programozott időszak lejártakor 
automatikusan kikapcsol.

A HAUSER AJÁNLATA

 a HAUSER CL -8024-es rádiós 

Kérdése, problémája van a készülékkel kapcsolatban, vagy csupán  
tájékozódni szeretne: HÍVJA KÉK számunkat:  

06 40/630-070
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2004/108/EC; LVD 2006/95/EC; 
RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesí-
ti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban 
található műszaki jellemzőknek  megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabvá-
nyoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üze-
meltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkat-
részeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert 
a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet!
Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja 
az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!
Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektro-
mos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.
Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, 
az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.
A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke 
és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!
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NÁVOD NA POUŽIT Í  

HAUSER® 

e l e c t r o n i c 
CL-8024 

Rádiobudík 
 

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste 
prokázali zakoupením výrobku typu HAUSER. 
Tento spotřebič je výsledkem nejnovějšího 
technického výzkumu. Splňuje všechny požadavky 
kvality a estetiky. Při jeho navrhování se kladl 
maximální důraz na jeho bezpečnost. Aby 
spotřebič bezpečně fungoval, je důležité s ním 
odborně zacházet. Před jeho uvedením do 
provozu si pozorně přečtěte návod k použití. Ten 
dobře uschovejte, abyste jej v případě potřeby 
mohli znovu použít. 

 Technické parametry 
Jako dovozci (HAUSER ELEKTRO CZ, s.r.o, Brod nad Dyjí 101, 691 81 Březí u 

Mikulova), potvrzujeme, že výrobek splňuje směrnice EU o uvádění výrobků na trh 
a je oprávněn používat značku CE. HAUSER FM-3830 masáž na nohy odpovídá 
následujícím technickým parametrům: 
Napájení:        AC 230V / 50 Hz/DC 6V-200mA 
Napájení z baterií:      2ks 1,5 V „AA“ 
Výkon:       3,5 W 
Třída dotykové ochrany:     II. 
Frekvence:      AM 522 – 1620 kHZ 

FM 87,5 – 108 kHZ     
Země původu:      Čína 
Výrobce si vyhrazuje právo na nepodstatné změny od původního provedení. 
  

CL-8024



Bezpečnostní pokyny 

Základní bezpečnostní pokyny vždy ve vlastním zájmu dodržujte. 
Při nesprávném používání spotřebiče hrozí nebezpečí úrazu. 
Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití do konce a dodržujte 
jej. Spotřebič může používat pouze osoba, která má důkladně prostudován 
návod k obsluze. 

Po vybalení spotřebiče se ujistěte, že spotřebič není poškozen. Poškozený 
spotřebič nezapínejte, vraťte ho do obchodu. 
Spotřebič vždy připojujte do zásuvky elektrické sítě, vybavené ochranným kolíkem 
s napětím odpovídajícím uvedenému na výrobním štítku spotřebiče. 
Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho 
převrhnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamen, sporáku) 
nebo vlhkých povrchů jako jsou výlevky, umyvadla. Napájecí kabel se nesmí 
dotýkat horkého povrchu. 
Nepoužívejte spotřebič ve volné přírodě. 
Spotřebič není určen pro průmyslové využití. 
Spotřebič nenechávejte zapnutý bez dozoru. 
Používání spotřebiče v přítomnosti dítěte vyžaduje zvýšenou pozornost. 
Když spotřebič nepoužíváte, vždy jej vypněte a napájecí kabel odpojte od 
elektrické sítě. Zástrčku napájecího kabelu nezasunujte do elektrické zásuvky a 
nevytahujte z ní mokrýma rukama nebo taháním za napájecí kabel. 
Nesahejte do spotřebiče rukou ani žádným předmětem, dokud je spotřebič 
zapojen do elektrické sítě. Nedávejte žádné předměty do otvorů spotřebiče. 
Před čištěním napájecí kabel vždy odpojte od elektrické sítě. 
V zájmu zabránění úderu elektrickým proudem je ZAKÁZÁNO: 
-Namáčet řídící část spotřebiče do vody nebo jiné tekutiny 
-Používat spotřebič s poškozeným napájecím kabelem 
-Používat spotřebič s mechanickým poškozením. 
V případě vniknutí tekutiny do elektronické části spotřebiče, před opětovným 
použitím spotřebič vysušte. Nikdy nezapínejte spotřebič, když je mokrý nebo vlhký. 
Pro zajištění doplňkové ochrany se doporučuje nainstalovat do elektrického 
okruhu proudový chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem 
nepřevyšujícím 30 mA. Poraďte se s elektrikářem. 
Opravu porouchaného spotřebiče (včetně napájecího kabelu) svěřte do rukou 



odborníka. Spotřebič smí opravovat pouze odborně způsobilé osoby. Nesprávně 
provedená oprava může být příčinou vážného ohrožení pro uživatele. V případě 
poruchy se obraťte na specializovaný servis. 

 

Spotřebič není určen pro provoz prostřednictvím externího časovače nebo 
samostatného systému dálkového ovládání. 
Spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a 
znalostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled 
nebo je nepoučila o používání spotřebiče. 
Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že se spotřebičem a obalovým 
materiálem nehrají. 
Spotřebič nikdy nepoužívejte k jiným účelům, než pro který je určen a popsán v 
tomto návodu. 
Neodborným zacházením můžete spotřebič pokazit a na takový druh závady se 
záruka nevztahuje. Za škody způsobené neodborným nebo nesprávným 
používáním spotřebiče dodavatel ani prodejce neodpovídá. 
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních 
částí spotřebiče, musí provést odborný servis. 
Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu. 

 
Části spotřebiče 

 

 

 

 

 

1, SOURCE/AL OFF (ZMĚNA FREKVENCE / VYPNUTÍ BUZENÍ) 

 Výběr frekvenčního pásma ( AM alebo FM ) 
 Vypnutí buzení 

  



2, TIME / MEM / M+ ( HODINY / PAMĚŤ ) 
• Nastavení hodinek 
• Naprogramování zvolené stanice na paměťové místo 
• Výběr naprogramované stanice 
3, VOL-/ AL2 (SNÍŽENÍ HLASITOSTI / BUZENÍ 2) 
• Snížení hlasitosti 
• Nastavení druhého buzení 
4, VOL + / AL1 (ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / BUZENÍ 1) 
• Zvýšení hlasitosti 
• Nastavení prvního buzení 
5, TUN - / MIN (HLEDÁNÍ RADIOSTANICE / MINUTA) 
• Hledání radiostanic, snížení frekvence 
• Nastavení minut při nastavování buzení nebo přesného času 
6, TUN + / HR (HLEDÁNÍ RADIOSTANICE / HODINY) 
• Hledání radiostanic, zvýšení frekvence 
• Nastavení hodin při nastavování buzení nebo přesného času 
7, SNOOZE / SLEEP (PŘERUŠENÍ BUZENÍ / ČASOVAČ) 
• Dočasné přerušení buzení 
• Nastavení času přechodu do spánkového režimu 
8, LED zobrazovací 
• Prohlížeč času a frekvence rádia 
9, AL1-B KONTROLKA 
• Upozorňuje, že buzení č. 1 se provede zvukovou signalizací 
10, AL1-R KONTROLKA 
• Upozorňuje, že buzení č. 1 se provede zapnutím rádia 
11, AL2-B KONTROLKA 
• Upozorňuje, že buzení č. 2 se provede zvukovou signalizací 
12, AL2-R KONTROLKA 
• Upozorňuje, že buzení č. 2 se provede zapnutím rádia 
13, REPRODUKTOR 
14, ANTÉNA FM 
• Pro zlepšení příjmu stanic FM 
15, SÍŤOVÁ PŘÍPOJKA 
• Připojení AC / DC napáječe 
16, DRŽÁK SVÍTILNY 
• Baterie pro uchování naprogramovaných stanic a času při výpadku síťového 
napájení 
 
  



NAPÁJENÍ SPOTŘEBIČE 
Síťové napájení 
Spotřebič je určen k použití z elektrické sítě. Před připojením do elektrické sítě se 
přesvědčte, že napětí v síti souhlasí s napětím uvedeným na štítku spotřebiče. 
Připojte spotřebič do elektrické sítě. 
UPOZORNĚNÍ: Spotřebič je pod proudem, dokud napájecí kabel je zapojen do 
elektrické sítě. 
 
Používání bezpečnostního napájení 
Baterie zajišťuje, že hodiny a nastavený čas buzení se nepřestává při výpadku 
napájení z elektrické sítě. Během výpadku síťového napájení nefunguje 
zobrazování ani rádio, nefunguje ani buzení. 
Vložte 2 ks 1,5 V (R6) baterie do držáku (na spodku spotřebiče). Dbejte na polaritu! 
 
NASTAVENÍ SPOTŘEBIČE 
Nastavení hodin 
Zatlačte tlačítko TIME / MEM / M + (2) a držte ho, dokud čas na prohlížeči nezačne 
blikat nastavený čas. 
Pomocí tlačítka TUN + / HR (6) nastavte hodiny. 
Pomocí tlačítka TUN + / MIN (5) nastavte minuty. 
Po nastavení znovu stiskněte tlačítko TIME / MEM / M + (2). 
 
Používání rádia 
Stlačením tlačítka SOURCE / AL OFF (1) zapněte rádio a zvolte frekvenční pásmo 
FM nebo AM. 
Manuální ladění stanice provedete opětovným stisknutím tlačítek TUN + / HR (6) 
nebo TUN-/MIN (5), zatímco nalezení požadované požadovanou stanici. 
Automatické ladění stanice spustíte stiskem a krátkým podržením tlačítek TUN + / 
HR (6) nebo TUN-/MIN (5). Automatické ladění snadno najde stanice se silným 
signálem, stanice se slabým signálem můžete nastavit manuálním laděním. 
 
Programování stanice na místo předvolby 
Zvolte na rádiu stanici podle předchozího bodu. 
Stiskněte a krátce podržte tlačítko TIME / MEM / M + (2). NA prohlížeči se zobrazí 
dvojmístné číslo, je to číslo předvolby na které se zvolená stanice naprogramovala. 
Spotřebič má 10 předvoleb pro AM i pro FM pásmo. 
 
 
  



RÁDIO 
Výběr stanic z předvoleb 
Stiskněte tlačítko SOURCE / AL OFF (1) pro výběr pásma (AM nebo FM). 
Pro výběr mezi předvolbami stiskněte tlačítko TIME / MEM / M + (2). 
 
 
Nastavení hlasitosti 
Hlasitost se snižuje stisknutím tlačítka VOL-/AL2 (3). 
Hlasitost se zvyšuje stisknutím tlačítka VOL + / AL1 (4). 
 
BUZENÍ 
Čas a způsob buzení 
Je možné nastavit dva časy buzení a je na výběr ze dvou způsobů buzení. 
 
Nastavení času buzení 
Stiskněte tlačítko VOL + / AL1 (4) nebo VOL-/AL2 (3). Na prohlížeči začne blikat 
naposledy nastavený čas buzení. 
Pomocí tlačítka TUN + / HR (6) nastavte hodiny 
Pomocí tlačítka TUN-/MIN (5) nastavte minuty 
Pro volnou způsobu buzení stiskněte VOL + / AL1 (4) nebo VOL-/AL2 (3). Na 
prohlížeči se rozbliká zobrazena volba buzení: pro buzení zvukovou signalizací AL1-
B (9) nebo AL2-B (11), nebo pro buzení rádiem AL1-R (10) nebo AL2-R (12). 
 
Vypnutí buzení 
Stiskněte tlačítko SOURCE / AL OFF (1). Tím jste vypnuli buzení na daný den. Druhý 
den buzení se buzení znovu aktivuje. 
Pro úplné vypnutí buzení stiskněte tlačítka VOL + / AL1 (4) nebo VOL-/AL2 (3), 
dokud se na zobrazovači nevypne signalizace způsobu buzení. 
 
Poznámka: Po úplném vypnutí buzení se buzení vypne, ale nastavené časy 
zůstanou uchovány. Opětovné zapnutí buzení se provede stiskem VOL + / AL1 (4) 
nebo VOL-/AL2 (3). 
 
Funkce dočasného vypnutí buzení (SNOOZE) 
Stisknutím tlačítka SNOOZE / SLEEP (7) dočasně umlčíte buzení na 9 minut. Během 
této doby buzení se dočasně vypne. 
Po uplynutí doby 9 minut buzení se opakuje. 
Tato funkce se bude opakovat po dobu 1 hodiny od nastaveného času buzení. 
 
  



NASTAVENÍ ČASU Uspání 
Programování času uspání 
Tuto funkci můžete využít, pokud při uspávání chcete poslouchat rádio. 
Stiskněte tlačítko SNOOZE / SLEEP (7). Stisknutím tlačítka při vypnutém rádiu rádio 
se zapne. 
Na prohlížeči se zobrazí čas, po kterém se rádio vypne. Tento čas může být max. 90 
minut. 
Opětovným stisknutím tlačítka SNOOZE / SLEEP (7) nastavujete čas vypnutí. 
Po uplynutí nastaveného času se rádio vypne. 

 

Upozornění: Nevystavujte baterie extrémně vysokým teplotám jako např.. 
sluneční záření, topení nebo přímý oheň atd.. 
Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte ze spotřebiče. 
Vybité baterie vždy vyjměte ze spotřebiče. Na škody vzniklé vytečením baterií se 
záruka nevztahuje! 
 
Upozornění pro ochranu životního prostředí: 
Baterie (i takové, které neobsahují těžké kovy) nesmí být likvidovány s domovním 
odpadem. Použité baterie odevzdejte do sběrných nádob na použité baterie v 
obchodech a veřejnoprávních institucích, odpovědných za likvidaci odpadu. 

 

 

 

 

 

Záruční podmínky 
 
Záruka je poskytována na bezchybnou funkčnost po dobu 24 měsíců od data zakoupení 
výrobku spotřebitelem, v případě pronájmu výrobku nebo splátkového prodeje začíná 
záruční doba dnem počátku pronájmu nebo dnem splátkového nákupu. 
Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. 
Záruka se nevztahuje na poškození způsobené používáním výrobku v rozporu s návodem 
k obsluze, nesprávným používáním, mechanickým poškozením (včetně poškození v 
průběhu přepravy), připojením výrobku na jiné než předepsané síťové napětí, živelnou 
pohromou, zásahem blesku, zásahem do vnitřního zapojení výrobku uživatelům, také v 
případě úprav nebo oprav provedených osobami, které na takový úkon nemají 
oprávnění od výrobce nebo dovozce spotřebiče a po uplynutí dvouleté záruční doby. 
Výrobek je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro profesionální použití. Při 
používání jiným způsobem záruka nemůže být uplatněna. 



Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o koupi. V 
případě neoprávněné reklamace (používání spotřebiče v rozporu s návodem, nesprávná 
manipulace se spotřebičem apod.) Bude odesílateli účtován manipulační poplatek ve 
výši 250 Kč na pokrytí nákladů spojených s přijetím do servisu, vybalením, otestováním, 
vydáním a doručením reklamovaného výrobku zpět odesílateli. 
Při výběru výrobku je třeba zvážit, jaké funkce od výrobku požadujete. Pokud Vám 
nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, tato skutečnost není důvodem k reklamaci. 
 
Záruční reklamace se uplatňujte v místě nákupu spotřebiče! 
 

 

Informace pro uživatele o likvidaci použitého elektrického 
zařízení 

Tento symbol na produktech a / nebo na přiložených dokumentech nebo 
obalech znamená, že použité elektrické a elektronické zařízení se nesmí 
míchat s komunálním odpadem. Pro správné zacházení, obnovu a 
recyklaci odevzdejte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou 
přijata bez poplatku, nebo odevzdejte v místním maloobchodě v případě, 
pokud si objednáte podobný nový výrobek. Správná likvidace těchto 

produktů pomůže ušetřit hodnotné zdroje a zabránit možným negativním dopadům na 
lidské zdraví a prostředí, které mohou jinak vzniknout z nesprávného zacházení s 
odpadem. Pro bližší informace o vašem nejbližším sběrném místě kontaktujte prosím 
vaše místní úřady. V případě nesprávného odvozu odpadu mohou být uplatněny pokuty 
v souladu se státní legislativou. 
 
Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou unii. Tento symbol platí pouze v 
Evropské unii. Pokud si přejete zlikvidovat tento produkt mimo Evropské unie, pro bližší 
informace kontaktujte vaše místní úřady nebo prodejce a informujte se o správné 
metodě likvidace. 
Tento elektrospotřebič nepatří do komunálního odpadu.  
 
Pro bližší informace o výrobcích značky HAUSER navštivte naši stránku 

www.hauserelektro.cz 



NÁVOD NA POUŽITIE  

HAUSER® 

e l e c t r o n i c 
CL-8024 

Rádiobudík 
 

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste 
preukázali zakúpením výrobku  typu HAUSER. 
Tento spotrebič je výsledkom najnovšieho 
technického výskumu.  Spĺňa všetky požiadavky 
kvality a estetiky. Pri jeho navrhovaní sa kládol 
maximálny dôraz  na jeho bezpečnosť. Aby 
spotrebič bezpečne fungoval, je dôležité s ním 
odborne zaobchádzať. Pred jeho uvedením do 
prevádzky si pozorne prečítajte návod na použitie.  
Ten dobre uschovajte, aby ste ho v prípade 
potreby mohli opätovne použiť.  

 
Technické parametre 
Ako dovozcovia  (HAUSER ELEKTRO CE, s.r.o., Komárňanská cesta 1, 940 64 

Nové Zámky) potvrdzujeme, že výrobok spĺňa smernice EU o uvádzaní výrobkov na 
trh a je oprávnený používať značku CE. HAUSER CL-8024 digitálny rádiobudík 
zodpovedá nasledujúcim technickým parametrom: 

Napájanie:      AC 230V ~50Hz / DC 6V - 200 mA 
Napájanie z batérií:     2 ks 1,5 V „AA“ 
Výkon:       3,5 W 
Frekvencia:      AM 522 – 1620 KHz 

       FM 87,5 – 108 MHz 
Trieda dotykovej ochrany:     II. 
Krajina pôvodu:      Čína 
Výrobca si vyhradzuje právo na nepodstatné zmeny od pôvodného vyhotovenia. 



Bezpečnostné pokyny 

Základné bezpečnostné pokyny vždy vo vlastnom záujme dodržujte.  
Pri nesprávnom používaní spotrebiča hrozí nebezpečenstvo úrazu. 
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie do konca a 
dodržujte ho. Spotrebič môže používať len osoba, ktorá má dôkladne 
preštudovaný návod na obsluhu. 

Po vybalení spotrebiča sa uistite, že spotrebič nie je poškodený. Poškodený 
spotrebič nezapínajte, vráťte ho do obchodu. 
Spotrebič vždy pripájajte do zásuvky elektrickej siete s napätím zodpovedajúcim 
uvedenému na výrobnom štítku spotrebiča. 
Spotrebič používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach v dostatočnej 
vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka) alebo vlhkých povrchov 
ako sú výlevky, umývadlá. Napájací kábel sa nesmie dotýkať horúceho povrchu.  
Nepoužívajte spotrebič vo voľnej prírode.  
Spotrebič nie je určený na priemyselné využitie. 
Používanie spotrebiča v prítomnosti dieťaťa si vyžaduje zvýšenú pozornosť.  
Zástrčku napájacieho kábla nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju z 
nej mokrými rukami a ťahaním za napájací kábel.  
Nesiahajte do spotrebiča rukou ani žiadnym predmetom, kým je spotrebič 
zapojený do elektrickej siete. Nedávajte žiadne predmety do otvorov spotrebiča.  
Pred čistením napájací kábel vždy odpojte od elektrickej siete. 
V záujme zabránenia úderu elektrickým prúdom je ZAKÁZANÉ : 

-namáčať spotrebič do vody alebo inej tekutiny 
-používať spotrebič s poškodeným napájacím káblom 
-používať spotrebič s mechanickým poškodením. 

V prípade vniknutia tekutiny do elektronickej časti spotrebiča, pred opätovným 
použitím spotrebič vysušte. Nikdy nezapínajte spotrebič, keď je mokrý alebo vlhký. 
Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany sa odporúča nainštalovať do elektrického 
okruhu prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim 
30 mA. Poraďte sa s elektrikárom. 
Opravu pokazeného spotrebiča (vrátane napájacieho kábla) zverte do rúk 
odborníka. Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilé osoby. Nesprávne 
vykonaná oprava môže byť príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. 
V prípade poruchy sa obráťte na špecializovaný servis.  



Spotrebič nie je určený na prevádzku prostredníctvom externého časovača alebo 
samostatného systému diaľkového ovládania. 
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom 
skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť 
neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.  
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom a obalovým 
materiálom nehrajú. 
Spotrebič nikdy nepoužívajte na iné účely, než na ktorý je určený a opísaný v 
tomto návode. 
Neodborným zaobchádzaním môžete spotrebič pokaziť a na takýto druh závady sa 
záruka nevzťahuje. Za škody spôsobené neodborným alebo nesprávnym 
používaním spotrebiča dodávateľ ani predajca nezodpovedá. 
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do 
vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis. 
Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu. 
 
Časti spotrebiča 

 

 

 

 

 

 

1, SOURCE/AL OFF (ZMENA FREKVENCIE / VYPNUTIE BUDENIA) 

 Výber frekvenčného pásma ( AM alebo FM ) 
 Vypnutie budenia 

2, TIME / MEM / M+ ( HODINY / PAMÄŤ ) 

 Nastavenie hodiniek 
 Naprogramovanie zvolenej stanice na pamäťové miesto 

 Výber naprogramovanej stanice 



3, VOL- / AL2 (ZNÍŽENIE HLASITOSTI / BUDENIE 2 ) 

 Zníženie hlasitosti  

 Nastavenie druhého budenia 

4, VOL+ / AL1 ( ZVÝŠENIE HLASITOSTI / BUDENIE 1 ) 

 Zvýšenie hlasitosti 
 Nastavenie prvého budenia 

5, TUN - / MIN ( HĽADANIE RÁDIOSTANÍC / MINÚTA ) 

 Hľadanie rádiostaníc, zníženie frekvencie 
 Nastavenie minút pri nastavovaní budenia alebo presného času 

6, TUN + / HR ( HĽADANIE RÁDIOSTANÍC / HODINY ) 

 Hľadanie rádiostaníc, zvýšenie frekvencie 
 Nastavenie hodín pri nastavovaní budenia alebo presného času 

7, SNOOZE / SLEEP ( PRERUŠENIE BUDENIA / ČASOVAČ ) 

 Dočasné prerušenie budenia 
 Nastavenie času prechodu do spánkového režimu 

8, LED ZOBRAZOVAČ 

 Zobrazovač času a frekvencie rádia 

9, AL1-B KONTROLKA  OZNAMUJE NAMIESTO UPOZORŇUJE 

 Upozorňuje, že budenie č. 1 sa vykoná zvukovou signalizáciou 

10, AL1-R KONTROLKA 

 Upozorňuje, že budenie č. 1 sa vykoná zapnutím rádia 

11, AL2-B KONTROLKA 

 Upozorňuje, že budenie č. 2 sa vykoná zvukovou signalizáciou 

12, AL2-R KONTROLKA 

 Upozorňuje, že budenie č. 2 sa vykoná zapnutím rádia 

13, REPRODUKTOR 

14, ANTÉNA FM 

 Na zlepšenie príjmu staníc FM 
  



15, SIEŤOVÁ PRÍPOJKA 

 Pripojenie AC/DC napájača 

16, DRŽIAK BATÉRIE 

 Batéria na uchovanie naprogramovaných staníc a času pri výpadku sieťového 
napájania 

 

NAPÁJANIE SPOTREBIČA 

Sieťové napájanie 
Spotrebič je určený na používanie z elektrickej siete. Pred pripojením do elektrickej 
siete sa presvedčte, že napätie v sieti súhlasí s napätím uvedeným na štítku 
spotrebiča. 
Pripojte spotrebič do elektrickej siete.  
UPOZORNENIE: Spotrebič je pod prúdom, kým je napájací kábel zapojený do 
elektrickej siete. 
 

Používanie bezpečnostného napájania 
Batéria zabezpečuje, že hodiny a nastavený čas budenia sa neprestavia pri 
výpadku napájania z elektrickej siete. Počas výpadku sieťového napájania 
nefunguje zobrazovanie času  ani rádio, nefunguje ani budenie. 
Vložte 2 ks 1,5 V (AA) batérie do držiaka (na spodku spotrebiča). Dbajte na 
polaritu! 
 

NASTAVENIE SPOTREBIČA 

Nastavenie hodín 
Zatlačte tlačidlo TIME/MEM/M+ (2) a držte ho dovtedy, kým čas na zobrazovači 
nezačne blikať nastavený čas. 
Pomocou tlačidla TUN+/HR (6) nastavte hodiny. 
Pomocou tlačidla TUN+/MIN (5) nastavte minúty. 
Po nastavení znovu zatlačte tlačidlo TIME/MEM/M+ (2). 
 
Používanie rádia 
Zatlačením tlačidla SOURCE/AL OFF (1) zapnite rádio a zvoľte frekvenčné pásmo 
FM alebo AM. 
Manuálne ladenie stanice vykonáte opätovným stláčaním tlačidiel TUN+/HR (6) 
alebo TUN-/MIN (5), kým nenaladíte požadovanú stanicu. 



Automatické ladenie stanice spustíte stlačením a krátkym podržaním tlačidiel 
TUN+/HR (6) alebo TUN-/MIN (5). Automatické ladenie ľahko nájde stanicu so 
silným signálom, stanice so slabým signálom môžete nastaviť manuálnym ladením. 
 
Programovanie stanice na miesto predvoľby 
Zvoľte na rádiu stanicu podľa predošlého bodu. 
Stlačte a krátko podržte tlačidlo TIME/MEM/M+ (2). NA zobrazovači sa zobrazí 
dvojciferné číslo, je to číslo predvoľby na ktoré sa zvolená stanica naprogramovala. 
Spotrebič má 10 predvolieb pre AM aj pre FM pásmo. 
 

RÁDIO 
Výber staníc z predvolieb 
Stlačte tlačidlo SOURCE/AL OFF (1) pre výber pásma ( AM alebo FM ). 
Pre výber medzi predvoľbami stláčajte tlačidlo TIME/MEM/M+ (2). 
 
Nastavenie hlasitosti 
Hlasitosť sa znižuje stláčaním tlačidla VOL-/AL2 (3). 
Hlasitosť sa zvyšuje stláčaním tlačidla VOL+/AL1 (4). 
 

BUDENIE 
Čas a spôsob budenia 
Je možné nastaviť dva časy budenia a je na výber z dvoch spôsobov budenia. 
 
Nastavenie času budenia 
Stlačte tlačidlo VOL+/AL1 (4) alebo VOL-/AL2 (3). Na zobrazovači začne blikať 
naposledy nastavený čas budenia. 
Pomocou tlačidla TUN+/HR (6) nastavte hodiny 
Pomocou tlačidla TUN-/MIN (5) nastavte minúty 
Pre voľbu spôsobu budenia stlačte VOL+/AL1 (4) alebo VOL-/AL2 (3). Na 
zobrazovači sa rozbliká zobrazená voľba budenia: pre budenie zvukovou 
signalizáciou AL1-B (9) alebo AL2-B (11), alebo pre budenie rádiom AL1-R (10) 
alebo AL2-R (12). 
 
Vypnutie budenia 
Stlačte tlačidlo SOURCE/AL OFF (1). Tým ste vypli budenie na daný deň. Na druhý 
deň sa budenie znova aktivuje. 
Pre úplné vypnutie budenia stláčajte tlačidlá VOL+/AL1 (4) alebo VOL-/AL2 (3), 
kým sa na zobrazovači nevypne signalizácia spôsobu budenia. 
 



Poznámka: Po úplnom vypnutí budenia sa budenie vypne, ale nastavené časy 
zostanú uchované. Opätovné zapnutie budenia sa vykoná stlačením VOL+/AL1 (4) 
alebo VOL-/AL2 (3). 
 
Funkcia dočasného vypnutia budenia (SNOOZE) 
Stlačením tlačidla SNOOZE/SLEEP (7) dočasne umlčíte budenie na 9 minút. Počas 
tejto doby sa budenie dočasne vypne. 
Po uplynutí doby 9 minút sa budenie zopakuje. 
Táto funkcia sa bude opakovať po dobu 1 hodiny od nastaveného času budenia. 
 

NASTAVENIE ČASU USPATIA 
Programovanie času uspatia 

Túto funkciu môžete využiť, ak pri uspávaní chcete počúvať rádio. 
Stlačte tlačidlo SNOOZE/SLEEP (7). Stlačením tlačidla pri vypnutom rádiu rádio sa 
zapne. 
Na zobrazovači sa zobrazí čas po ktorom sa rádio vypne. Tento čas môže byť max. 
90 minút. 
Opätovným stláčaním tlačidla SNOOZE/SLEEP (7) nastavujete čas vypnutia. 
Po uplynutí nastaveného času sa rádio vypne. 

Upozornenie: Nevystavujte batérie extrémne vysokým teplotám ako napr. slnečné 
žiarenie, kúrenie alebo priamy oheň atď. 
Ak spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, batérie vyberte z spotrebiča. 
Vybité batérie vždy vyberte z spotrebiča. Na škody vzniknuté vytečením batérií 
sa záruka nevzťahuje! 
 
Upozornenie pre ochranu životného prostredia: 
Batérie ( aj také, ktoré neobsahujú ťažké kovy ) nesmú byť zlikvidované spolu s 
domovým odpadom. Použité batérie odovzdajte do zberných nádob na použité 
batérie v obchodoch a verejnoprávnych inštitúciách, zodpovedných za likvidáciu 
odpadu. 

  



 

 

Záručné podmienky 

Záruka je poskytovaná na bezchybnú funkčnosť po dobu 24 mesiacov od dátumu 
zakúpenia výrobku spotrebiteľom, v prípade prenájmu výrobku alebo splátkového 
predaja začína záručná doba dňom začiatku prenájmu alebo dňom splátkového nákupu. 
Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu. 
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia zapríčinené používaním  výrobku v rozpore 
s návodom na obsluhu, nesprávnym používaním, mechanickým poškodením (vrátane 
poškodenia v priebehu prepravy), pripojením výrobku na iné než predpísané sieťové 
napätie, živelnou pohromou, zásahom blesku, zásahom do vnútorného zapojenia 
výrobku užívateľom, taktiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na 
takýto úkon nemajú oprávnenie od výrobcu alebo dovozcu spotrebiča a po uplynutí 
dvojročnej záručnej doby. 
Výrobok je určený na používanie v domácnosti. Nie je určený na profesionálne použitie. 
Pri používaní iným spôsobom záruka nemôže byť uplatnená. 
Bezplatný záručný servis je poskytovaný iba v prípade predloženia dokladu o kúpe. V 
prípade neoprávnenej reklamácie (používanie spotrebiča v rozpore s návodom, 
nesprávna manipulácia s spotrebičom a pod.) bude odosielateľovi účtovaný 
manipulačný poplatok vo výške 10€ na pokrytie nákladov spojených s prijatím do 
servisu, vybalením, otestovaním, vydaním a doručením reklamovaného výrobku späť 
odosielateľovi. 
Pri výbere výrobku je potrebné zvážiť, aké funkcie od výrobku požadujete. Ak Vám 
nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, táto skutočnosť nie je dôvodom na 
reklamáciu. 
 
Záručná reklamácia sa uplatňujte v mieste nákupu spotrebiča! 

  



 

 

Informácie pre používateľov o likvidácii použitého 
elektrického zariadenia 

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch  alebo 
obaloch znamená, že použité elektrické a elektronické zariadenia sa 
nesmú miešať  s komunálnym odpadom. Pre správne zaobchádzanie, 
obnovu a recykláciu odovzdajte tieto produkty na určené zberné miesta, 
kde budú prijaté bez poplatku, alebo odovzdajte v miestnom 
maloobchode v prípade, ak si objednáte podobný nový  výrobok. Správna 

likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným 
negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť z 
nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Pre bližšie informácie o vašom najbližšom 
zbernom mieste kontaktujte prosím vaše miestne úrady. V prípade nesprávneho odvozu 
odpadu  môžu byť uplatnené pokuty v súlade so štátnou legislatívou. 
 
Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie 
Tento symbol platí iba v Európskej únii. Ak si prajete zlikvidovať tento produkt mimo 
Európskej únie, pre bližšie informácie kontaktujte vaše miestne úrady  alebo predajcu a 
informujte sa o správnej metóde likvidácie. 
 
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na 
ekologickú likvidáciu výrobku. HAUSER ELEKTRO CE, s.r.o. je zapojená do systému 
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy NATURPACK. Viac na 
www.naturpack.sk. 
 

 

Pre bližšie informácie o výrobkoch značky HAUSER 
navštívte našu stránku www.hauserelektro.sk 
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