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PRACOVNÉ RÁDIO 20 V 
POWDP8060 

1 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 
Pracovné rádio slúži na počúvanie rádia a iných prenosných audio zariadení na stavenisku. 
Není vhodné pro profesionální použití. 

VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto 
zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak 
vaše elektrické zariadenie budete dávať iným používateľom, odovzdajte ho 
spolu s týmito pokynmi. 

2 POPIS (OBR. A) 
1. Prednastavenie 
2. Režim 
3. Tlačidlo hodín/displeja 
4. Tlačidlo vypínača 
5. Indikátor stavu batérií  
6. Tlačidlá hlasitosti 
7. Tlačidlá vyhľadávania staníc 
8. Pomocný konektor  
9. Port adaptéra AC 

10. Nabíjací port USB 
11. Adaptér stried. prúdu (AC) 
12. Akumulátor (nie je súčasťou 

dodávky) 
13. Tlačidlo uzamknutia batérií 
14. Priestor na batérie AAA 
15. Anténa 
16. Rukoväť  

3 OBSAH BALENIA 
▪ Odstráňte všetok baliaci materiál. 
▪ Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia). 
▪ Skontrolujte, či je obsah balenia úplný. 
▪ Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy 

poškodené. 
▪ Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho 

zlikvidujte v miestnej zberni odpadov. 

VAROVANIE: Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrávať 
s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenia! 

1 ks pracovné rádio 1 ks návod na používanie 

Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte 
predajcu. 

4 SYMBOLY 
V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly: 

 

Označuje riziko zranenia, 
alebo poškodenie nástroja. 

 

V súlade so základnými 
požiadavkami európskych 
smerníc. 

 
Pozorne si prečítajte pokyny. 

 

Stroj II. triedy – dvojitá izolácia 
– nepotrebujete uzemnenú 
zástrčku (iba pre nabíjačku). 
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Okolitá teplota max. 40 °C (iba 
pre batériu). 

 

Nabíjačku ani akumulátorovú 
batériu nevystavujte vode. 

 

Batériu a nabíjačku používajte 
iba zatvorených miestnostiach. 

 

Akumulátorovú batériu ani 
nabíjačku nespaľujte. 

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ 
NÁRADIE 

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržiavanie 
všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný 
úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. 
Termín „elektrické náradie“ v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie 
s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla). 

5.1 Pracovná plocha 
▪ Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítmie na 

pracovisku zvyšuje riziko úrazov. 
▪ Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad 

horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže 
zapáliť prach alebo výpary. 

▪ Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli 
by odpútavať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou. 

5.2 Elektrická bezpečnosť 
▪ Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na výkonnostnom 

štítku. 
▪ Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte 

žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným 
k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepozmeňovaných vidlíc 
zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. 

▪ Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú 
potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený 
s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom. 

▪ Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do 
elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. 

▪ Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie 
alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu 
tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble 
zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom. 

▪ Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel 
vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje 
riziko úrazu elektrickým prúdom. 

5.3 Osobná bezpečnosť 
▪ Nepoužívajte produkt na rebríku alebo nestabilnom povrchu. Stabilný postoj na pevnom 

povrchu umožňuje lepšiu kontrolu nad produktom v nečakaných situáciách.  
▪ Nepoužívajte rádio na počúvanie hudby ani zvukových programov počas obsluhy 

strojného vybavenia. Môže to viesť k rozptýleniu a následnému vážnemu zraneniu osôb.  
▪ Toto rádio umožňuje vydávať zvuk na úrovni, ktorá je nebezpečná z hľadiska dlhodobého 

počúvania. Počúvanie hudby s vysokou hlasitosťou po dlhšiu dobu môže viesť k strate 
sluchu v dôsledku vystavenia hlasným zvukom. Čím vyššia je hlasitosť, tým rýchlejšie 
môže dôjsť k poškodeniu sluchu. 
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5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň 
▪ Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne 

elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a 
bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté. 

▪ Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické 
náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť. 

▪ Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia 
odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia 
znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti. 

▪ Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby 
neoboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické 
náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov. 

▪ Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo 
či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré 
môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické 
náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne 
udržiavané elektrické náradie. 

▪ Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito 
pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ 
pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia 
na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu. 

5.5 Servis 
▪ Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba 

rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického 
náradia. 

6 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE 
A NABÍJAČKY 

Používajte iba akumulátory a nabíjačky, ktoré sú použiteľné pre toto 
zariadenie. 

6.1 Batérie 
▪ Nikdy neotvárajte zo žiadneho dôvodu. 
▪ Neskladujte na miestach, kde môže teplota prekročiť 40 °C. 
▪ Nabíjajte len pri okolitej teplote v rozsahu od 4 °C do 40 °C. 
▪ Pri likvidácii batérií sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“. 
▪ Neskratujte. Ak sa prostredníctvom náhodného kontaktu s kovovým predmetom vytvorí 

spojenie medzi kladným (+) a záporným (-) pólom, batéria sa zoskratuje a pretekajúci 
intenzívny prúd spôsobí vytvorenie tepla, čo môže spôsobiť prasknutie alebo požiar. 

▪ Nezohrievajte. Ak batériu zahrejete na teplotu vyššiu ako 100 °C, môžu sa poškodiť 
tesnenia, izolácia a iné polymérové komponenty, čo spôsobí únik elektrolytickej kvapaliny 
alebo vnútorný skrat, s následným vysokým zahriatím vedúcim k prasknutiu alebo 
vznieteniu batérie. Batérie okrem toho nezahadzujte do ohňa. Mohlo by to spôsobiť 
výbuch alebo intenzívne horenie. 

▪ V extrémnych podmienkach môže dôjsť k úniku kvapaliny z batérie. Ak si na batérii 
všimnete uniknutú kvapalinu, postupujte nasledovne: 

− Kvapalinu opatrne poutierajte handričkou. Zabráňte kontaktu s pokožkou. 

− V prípade kontaktu s kožou alebo očami sa riaďte týmito pokynmi: 
✓ Okamžite opláchnite vodou. Zneutralizujte slabou kyselinou, napr. šťavou z citróna 

alebo octom. 
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✓ V prípade kontaktu s očami, vyplachujte veľkým množstvom čistej vody minimálne 
10 minút. Obráťte sa na lekára. 

Nebezpečenstvo požiaru! Kontakty odpojenej batérie neskratujte. Batériu 
nespaľujte. 

6.2 Nabíjačky 
▪ Nikdy nenabíjajte nedobíjateľné batérie. 
▪ Poškodené káble okamžite vymeňte. 
▪ Nevystavujte vode. 
▪ Nabíjačku neotvárajte. 
▪ Do nabíjačky nepichajte. 
▪ Nabíjačka je určená len na použitie vo vnútri. 

7 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE RÁDIO 

7.1 Lítium-iónová batéria 
Výhody lítium-iónových batérií: 
▪ Lítium-iónové batérie majú vyšší pomer kapacity/hmotnosti (viac energie na menej ťažšiu, 

kompaktnejšiu batériu). 
▪ Bez pamäťového efektu (strata kapacity po niekoľkých cykloch nabitia/vybitia) ako iné typy 

batérií (Ni-Cd, Ni-MeH, …). 
▪ Obmedzené samovybíjanie (pozrite tiež časť Skladovanie). 

7.2 Tipy pre nabíjanie 
▪ Rádio nie je úplne nabité. Pred prvým použitím vyžaduje rádio 5 až 7 hodín nabíjania, než 

bude úplne nabité. Pri nasledujúcich nabitiach vyžaduje rádio 3 až 4 hodiny, než bude 
úplne nabité.  

▪ Nikdy batériu nadmerne nevybíjajte aj potom, čo došlo k poklesu výkonu rádia. Keď začne 
výkon rádia klesať, rádio vypnite a dobite batériu, aby ste zaistili ideálny výkon.  

▪ Po použití nechajte rádio vychladnúť. Vyhnite sa umiestneniu nabíjačky a rádia do teplého 
prostredia. 

7.3 Bezpečnosť FCC rádia 
Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15 pravidiel FCC. Zariadenie je možné používať pod 
podmienkou, že nebude spôsobovať škodlivé rušenie a bude prijímať všetko rušenie, vrátane 
rušenia, ktoré môže viesť k nežiaducej funkcii.  

VÝSTRAHA: Zmeny alebo úpravy tejto jednotky, ktoré nie sú výslovne 
schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu viesť k zneplatneniu 
oprávnenia používateľa používať toto vybavenie.  

POZNÁMKA: Toto vybavenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne 
zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.  

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri 
inštalácii v obytnej oblasti. Toto vybavenie generuje, používa a vyžaruje rádiofrekvenčné 
žiarenie – ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé 
rušenie rádiovej komunikácie.  

Nie je však možné zaručiť, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak vybavenie 
spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho vysielania, čo je možné overiť 
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vypnutím a zapnutím vybavenia, odporúčame používateľovi skúsiť rušenie odstrániť jedným 
z nasledujúcich opatrení: 

▪ Pootočte alebo premiestnite anténu prijímača. 
▪ Zväčšite vzdialenosť medzi vybavením a prijímačom. 
▪ Pripojte vybavenie k zásuvke, ktorá sa nachádza na inom okruhu, než zásuvka, ku ktorej 

je pripojený prijímač. 
▪ Poraďte sa s predajcom alebo skúseným rádiotechnikom/televíznym technikom a 

požiadajte ho o pomoc.  

8 INŠTALÁCIA 

8.1 Nabíjanie akumulátorovej batérie  
Batéria pre toto náradie má kvôli prevencii problémom len nízky stupeň nabitia, preto ju pred 
prvým použitím budete musieť nabiť. 

Poznámka: Batérie nedosiahnu plnú kapacitu pri prvom nabíjaní. Úplne 
nabitie batérie sa dosiahne až po niekoľkých cykloch. Batéria by sa mala 
nabíjať iba vo vnútri. 

Batéria sa po normálnom používaní musí nabíjať na plnú kapacitu približne 1 hodinu. 
Akumulátorová batéria sa pri nabíjaní mierne zahreje. Je to normálny stav a nepredstavuje to 
problém. 
Nabíjačku neumiestňujte na príliš horúce alebo studené miesto. Najlepšie je pri normálnej 
izbovej teplote. Keď sa batéria úplne nabije, odpojte nabíjačku od napájacieho zdroja a 
akumulátorovú batériu z nabíjačky vyberte. 
Poznámka:  
▪ Akumulátorovú batériu nechajte pred nabíjaním úplne vychladnúť. 
▪ Akumulátorovú batériu pred nabíjaním skontrolujte. Ak je akumulátorová batéria 

popraskaná alebo tečie, nenabíjajte ju. 

8.1.1 Indikácie pre nabíjanie 

Nabíjačku pripojte k elektrickej zásuvke: 
▪ Svieti zelená kontrolka: pripravené na nabíjanie. 
▪ Bliká červená kontrolka: nabíja sa. 
▪ Svieti zelená kontrolka: nabíjanie je dokončené. 
▪ Svieti zelená aj červená kontrolka: akumulátor alebo nabíjačka sú poškodené. 

Poznámka: Ak batéria riadne nepasuje, odpojte ju a podľa tabuľky 
špecifikácií skontrolujte, či máte správny model pre túto nabíjačku. 
Nenabíjajte žiadnu inú akumulátorovú batériu ani akumulátorovú batériu, 
ktorá riadne nepasuje do nabíjačky. 

▪ Nabíjačku a akumulátor počas pripojenia často sledujte. 
▪ Nabíjačku po skončení nabíjania odpojte a vyberte z nej akumulátor. 
▪ Pred použitím nechajte akumulátor úplne vychladnúť. 
▪ Nabíjačku aj akumulátor uložte vnútri a mimo dosahu detí. 

POZNÁMKA: Ak je batéria po nepretržitom používaní v nástroji horúca, 
nechajte ju pred nabíjaním vychladnúť na izbovú teplotu. Predĺži sa tým 
životnosť vašich batérií.  
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POZNÁMKA: Akumulátorovú batériu vyberte rukou zo stojana nabíjačky, a 
to tak, že stlačíte uvoľňovacie tlačidlo batérie a súčasne budete 
akumulátorovú batériu vyťahovať. 

8.2 Indikátor nabitia akumulátora 
Na akumulátore sú indikátory jeho nabitia. Stav nabitia akumulátora môžete skontrolovať 
stlačením tlačidla. Pred použitím zariadenia stlačte spúšť a skontrolujte, či je akumulátor úplne 
nabitý, aby zariadenie mohlo správne fungovať. 
Tieto 3 kontrolky LED ukazujú stav nabitia akumulátora: 
Svietia 3 kontrolky LED: Akumulátor je úplne nabitý. 
Svietia2 kontrolky LED: Akumulátor nabitý na 60 %. 
Svieti 1 kontrolka LED: Akumulátor je takmer vybitý. 

8.3 Vloženie a vybratie batérie 
▪ Nástroj držte v jednej ruke a druhou rukou držte akumulátor. 
▪ Vkladanie: Akumulátor zatlačte a zasuňte do portu na akumulátor a pred začatím 

prevádzky skontrolujte, či uvoľňovacia západka na zadnej strane akumulátora zapadla na 
svoje miesto a či je akumulátor zaistený. 

▪ Vyberanie: Zatlačte na uvoľňovaciu západku na akumulátore a súčasne ho vytiahnite von. 

VÝSTRAHA: Pri zostavovaní dielov, čistení alebo ak produkt nepoužívate, 
vždy odstráňte z produktu akumulátor. Odstránením zdrojov napájania 
zabránite náhodnému spusteniu, ktoré by mohlo viesť k vážnemu zraneniu 
osôb.  

8.4 Adaptér AC 
▪ Ak chcete používať adaptér AC, vložte adaptér AC (11) do portu pre adaptér AC (9). 
▪ Ak chcete používať akumulátor, vložte akumulátor (12) do portu pre akumulátor. Uistite 

sa, že je akumulátor úplne zasunutý na miesto. 

VÝSTRAHA: ak je k rádiu pripojený akumulátor a zároveň je pripojený adaptér 
AC, rádio automaticky prepne na napájanie pomocou 220 V siete, upozorňujeme 
však, že akumulátor nie je možné nabíjať pomocou adaptéra AC. 

VÝSTRAHA: rádio nie je vodotesné, neponárajte ho do kvapalín. 

VÝSTRAHA: rádio umožňuje vydávať zvuk na úrovniach, ktoré môžu byť pri 
dlhšom vystavení nebezpečné pre sluch. Počúvanie hudby pri vysokej 
hlasitosti po dlhšiu dobu môže viesť ku strate sluchu v dôsledku hlasného 
zvuku. Čím vyššia je hlasitosť, tým rýchlejšie môže dôjsť k poškodeniu 
sluchu.  

8.5 Inštalácia/odstránenie batérií AAA (nie sú súčasťou balenia) 
▪ Odporúčame si zapísať uložené kanály, než budete meniť batérie AAA.  
▪ Ak je rádio počas výmeny batérií AAA zapnuté, rádio si zachová všetky nastavenia, ktoré 

boli predtým uložené do pamäte.  
▪ Ak je rádio vypnuté, dôjde k strate všetkých nastavení predtým uložených do pamäte a 

rádio bude vyžadovať opätovné naprogramovanie. 
▪ Batérie vždy vymieňajte za nové alkalické batérie.  
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VÝSTRAHA: v prípade nesprávnej výmeny batérií hrozí nebezpečenstvo 
výbuchu. Vymieňajte batérie iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.  

▪ Ak je nainštalovaný akumulátor, odstráňte ho. 
▪ Uvoľnite skrutku v priestore pre batérie (14). Odstráňte veko a odložte ho.  
▪ Nainštalujte dve nové batérie AAA v súlade s indikátormi polarity označenými vo vnútri 

priestoru pre batérie.  
▪ POZNÁMKA: nekombinujte staré a nové batérie. Nekombinujte alkalické, štandardné 

(uhlíkovo-zinkové) alebo nabíjateľné (niklovo-kadmiové) batérie. 
▪ Znova nainštalujte veko priestoru pre batérie a dotiahnutím skrutiek ho zaistite.  

9 OBSLUHA  

9.1 Skladacia pružná anténa (15) 
▪ Ak chcete znížiť mieru rušenia alebo elektrického šumu, vysuňte anténu alebo presuňte 

rádio na vyššie položené miesto.  
▪ Ak anténu nepoužívate, zložte ju, aby nezavadzala. 

9.2 Displej LCD  
▪ Ak je nainštalovaný akumulátor a rádio je zapnuté, bude displej LCD zobrazovať čas, 

frekvenciu, režim a nastavenia. 
▪ POZNÁMKA: ilustrácie displeja LCD znázornené v tejto príručke predstavujú iba príklady 

frekvencií, ktoré sa môžu zobrazovať na vašom rádiu. Nepredstavujú skutočné frekvencie, 
ktoré môžete chcieť počúvať. 

9.3 Navigačné tlačidlá ponuky 
Pomocou navigačných tlačidiel ponuky môžete zapnúť alebo vypnúť rádio, ovládať hlasitosť, 
meniť frekvencie, prepínať medzi režimami a nastavovať čas. 

9.4 Zapnutie a vypnutie rádia 
▪ Stlačením tlačidla vypínača (4) na 3 sekundy rádio zapnete alebo vypnete. 
▪ Ak je rádio zapnuté a je nainštalovaný akumulátor, na displeji LCD sa bude zobrazovať 

indikátor stavu batérie.  

9.5 Úprava nastavenia hlasitosti 
Keď rádio zapnete, vráti sa jednotka na posledné použité nastavenie hlasitosti.  
▪ Ak chcete hlasitosť zvýšiť, stlačte tlačidlo HLAS+ (6). 
▪ Ak chcete hlasitosť znížiť, stlačte tlačidlo HLAS– (6). 

9.6 Výber režimu 
▪ Stlačením tlačidla REŽIM (2) prepínajte medzi dostupnými režimami. K dispozícii sú štyri 

režimy, z ktorých si môžete vybrať: 
i. Režim FM 
ii. Režim AM  
iii. Režim AUX  
iv. Režim rozhrania Bluetooth  

▪ POZNÁMKA: pri zapnutí sa rádio vráti do posledného použitého režimu, ak medzitým 
nedošlo k odpojeniu batérie. V prípade, že bolo napájanie rádia prerušené, použije displej 
predvolený režim FM.  

9.7 Ladenie FM/AM 
Tlačidlá VYHĽADÁVANIE so šípkami doľava a doprava (7) sa používajú na naladenie 
požadovanej rádiovej frekvencie. Vybratá frekvencia sa zobrazuje na displeji LCD. 
▪ Stlačením a uvoľnením tlačidla so šípkou doľava naladíte nižšiu frekvenciu. Stlačením a 

uvoľnením tlačidla so šípkou doprava naladíte vyššiu frekvenciu.  
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▪ Krátkym stlačením ľubovoľného z oboch tlačidiel (nie stlačením a podržaním) môžete ladiť 
po jednom frekvenčnom kroku. 

▪ Ak chcete znížiť mieru rušenia alebo elektrického šumu, upravte polohu antény (15) alebo 
presuňte rádio na vyššie položené miesto.  

9.8 Uloženie predvoľby do pamäte 
Funkcia pamäte umožňuje uložiť až 20 frekvencií ako predvolieb do pamäte rádia. Môžete 
uložiť až 20 predvolieb pre každý z režimov FM alebo AM.  
▪ Nalaďte požadovanú frekvenciu FM alebo AM. 
▪ Stlačte a podržte tlačidlo PREDVOĽBA (1), kým na obrazovke nezabliká číslo frekvencie. 

Rádio umožňuje automaticky vyhľadať a uložiť 20 frekvencií.  
▪ Ak chcete naladiť predvoľby, stlačením a podržaním tlačidla PREDVOĽBA prechádzajte 

číslami jednotlivých predvolieb a príslušnými frekvenciami.  

9.9 Nastavenie hodín 
▪ Po stlačení tlačidla CLK/DCPY (3) sa na displeji LCD zobrazí čas.  
▪ Stlačte a podržte tlačidlo (3), kým zobrazenie hodiny nezačne blikať. 
▪ Stlačte a podržte tlačidlo VYHĽADÁVANIE (7) a vyberte 12-hodinový alebo 24-hodinový 

formát.  
▪ Stlačte a podržte tlačidlo CLK/DSPY (3) – zobrazenie hodiny začne blikať. 
▪ Stlačením a podržaním tlačidla VYHĽADÁVANIE (7) vyberte požadované číslo. 
▪ Stlačením a podržaním tlačidla CLK/DSPY (3) uzamknite nastavenie hodiny. Začne blikať 

zobrazenie minút.  
▪ Stlačením a podržaním tlačidla VYHĽADÁVANIE (7) vyberte požadované číslo.  
▪ Opätovným stlačením a podržaním tlačidla CLK/DSPY (3) potvrďte čas.  

9.10 Používanie telefónu/MP3 prehrávača (nie je súčasťou dodávky) s rádiom 
▪ Stláčajte tlačidlo REŽIM (2), kým sa nezvýrazní režim AUX. 
▪ Zariadenie môžete zaistiť na mieste pomocou rukoväte (16).  
▪ Pripojte pomocný kábel (nie je súčasťou dodávky) k pomocnému konektoru (8). 
▪ Telefón/MP3 prehrávač musí byť zapnutý a v režime prehrávania, aby bolo možné 

počúvať zvuk pomocou reproduktorov.  
▪ Ovládacie prvky telefónu/MP3 prehrávača je možné normálne používať počas pripojenia 

k rádiu. 
▪ POZNÁMKA: hlasitosť akýchkoľvek zariadení pripojených pomocou pomocného kábla je 

možné upravovať pomocou ovládacích prvkov hlasitosti daného zariadenia alebo tlačidiel 
HLAS+ alebo HLAS- rádia (6).  

9.11 Používanie rozhrania Bluetooth s rádiom 
▪ Stláčajte tlačidlo REŽIM (2), kým sa nezvýrazní režim Bluetooth. 
▪ Ak je rádio prepnuté do režimu Bluetooth, jednotka sa pokúsi spárovať so zariadením s 

povoleným rozhraním Bluetooth a na displeji LCD zabliká logo rozhrania Bluetooth.  
▪ POZNÁMKA: rádio sa automaticky pokúsi pripojiť k poslednému zariadeniu, s ktorým bolo 

spárované. Ak sa nepodarí spojenie nadviazať do piatich sekúnd, rádio bude sprístupnené 
iným zariadeniam s povoleným rozhraním Bluetooth. 

▪ Zariadenia s povoleným rozhraním Bluetooth sa musia nachádzať vo vzdialenosti do 10 m 
od rádia a musia byť nastavené v režime vyhľadávania, aby ich bolo možné spárovať s 
rádiom.  

▪ V zozname dostupných signálov rozhrania Bluetooth zariadenia vyberte položku 
„POWERPLUS POWDP8060“, ak chcete zariadenie spárovať s rádiom. Nie je nutné 
zadávať žiadne heslo ani kód PIN. 

▪ Po úspešnom spárovaní zariadenia s rádiom prestane logo rozhrania Bluetooth blikať.  
▪ Pri streamovaní zvuku zo zariadenia s povoleným rozhraním Bluetooth stlačením tlačidiel 

VYHĽADÁVANIE so šípkami doľava a doprava prejdete na predchádzajúcu alebo 
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nasledujúcu zvukovú stopu. Krátkym stlačením a uvoľnením tlačidla PREDVOĽBA 
pozastavíte a znova spustíte prehrávanie zvuku.  

▪ Všetky ovládacie prvky zariadení s povoleným rozhraním Bluetooth je možné počas 
spárovania s rádiom používať normálnym spôsobom. 

9.12 Používanie nabíjacieho portu USB 
Vyhradený nabíjací port USB (10) poskytuje nabíjací prúd 5 V (jednosm. prúd) až pri 2,1 A pre 
váš mobilný telefón, MP3 prehrávač alebo iné zariadenia s rozhraním USB.  
▪ Zapnite rádio. 
▪ Pripojte jeden koniec kábla USB (nie je súčasťou dodávky) k zariadeniu s rozhraním USB.  
▪ Pripojte druhý koniec kábla USB (nie je súčasťou dodávky) k vyhradenému nabíjaciemu 

portu USB a začnite nabíjať zariadenie. 
▪ POZNÁMKA: vyhradený nabíjací port USB umožňuje iba nabíjanie, neposkytuje možnosť 

dátovej komunikácie.  

10 ČISTENIE A ÚDRŽBA 

10.1 Čistenie  
▪ Pred čistením odpojte rádio zo zásuvky so striedavým prúdom. Nečistoty a mastnotu je 

možné z vonkajšieho povrchu rádia odstrániť pomocou handričky. Nepoužívajte vodu ani 
čistiace prostriedky.  

▪ Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné agresívne chemikálie na čistenie nekovových častí 
rádia. Tieto chemikálie môžu oslabiť materiály použité v týchto dieloch. Použite handričku 
navlhčenú vodou a jemné mydlo. Nikdy nedovoľte, aby sa do rádia dostala tekutina. Nikdy 
neponárajte žiadnu časť zariadenia do tekutiny. 

▪ Nikdy nestriekajte ani inak neaplikujte mazivá ani čistiace prostriedky do vnútorných častí 
rádia. To môže vážne negatívne ovplyvniť životnosť a výkon rádia. 

▪ Na čistenie zariadenia používajte iba jemné mydlo a navlhčenú handričku. Nikdy 
nedovoľte, aby sa do vnútra zariadenia dostala akákoľvek tekutina a nikdy neponárajte 
žiadnu časť zariadenia do tekutiny.  

11 RIEŠENIE PROBLÉMOV  
PROBLÉM PRÍČINA RIEŠENIE  

Rádio nefunguje Akumulátor 15/20 V je 
vybitý 

Nabite akumulátor 

Rádio stratilo pamäť hodín a 
prednastavené kanály po 
odstránení akumulátoru 
18/20 V 

Batérie AAA sú vybité Vymeňte batérie AAA  

12 TECHNICKÉ ÚDAJE 
Č. modelu POWDP8060 

Menovité napätie DC (Un) 20 V= 

Menovité napätie AC 220 V 

Fázovo uzamknutá slučka Prijímač FM/AM/Aux/In/Bluetooth  

Pásmo AM 520 kHz až 1710 kHz 

Pásmo FM 87,5 MHz až 108 MHz 

Pamäť  20 rádiostaníc 

Reproduktory (2) 5 W RMS  
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13 -ZÁRUKA 
▪ Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 36 mesiacov 

a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom. 
▪ Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, 

chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefky, káble 
a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové listy atď.; nezahŕňa 
poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo 
pozmeňovaním, ani náklady na prepravu. 

▪ Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespadajú 
pod ustanovenia záruky. 

▪ Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho 
používania zariadenia. 

▪ Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus. 
▪ Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.  
▪ Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou 

dohodnuté inak. 
▪ Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku 

nedbanlivej údržby alebo preťaženia. 
▪ Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia 

kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo 
závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré 
nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), 
neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené 
všetky možnosti. 

▪ Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na 
začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia. 

▪ Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú 
majetkom spol. Varo NV. 

▪ Vyhradzujeme si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum 
zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, 
pravidelná údržba uhlíkových kefiek, …)  

▪ Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.  
▪ Náradie musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, 

v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, 
spolu s priloženým dokladom o kúpe. 

▪ Váš nástroj musíte nabíjať minimálne 1x mesačne, aby nástroj optimálne fungoval.  

14 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu 
s domovým odpadom, ale ekologicky bezpečným spôsobom. 
Odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidovať s bežným domovým 
odpadom. Ak existuje zberňa na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. 
Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca. 
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15 VYHLÁSENIE O ZHODE 

 
VARO-Vic. Van Rompuy N.V. – Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – BELGICKO 
vyhlasuje, že 

výrobok: Pracovné rádio (20 V) 
obchodná známka: POWERplus 
model: POWDP8060 

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných 
európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade 
akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť. 

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu): 
2011/65/EU 
2014/53/EU 

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu): 
EN301 489-1 V2.2.3 
EN301 489-17 V3.2.2 
EN55032 : 2015 
EN55035 : 2017 
EN61000-3-2 : 2014 
EN61000-3-3 : 2013 
EN303 345 V1.1.7 
EN300 328 V2.1.1 

Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V. 

Nižšie podpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti, 

 
Ludo Mertens 
Regulačné záležitosti – Compliance Manager 
19/05/2020, Lier-Belgium 


