
DIGITÁLNÍ BUDÍK CZ 

1 - nastavení času; tlačítko pro měsíc a - budík zapnutý 

2 - ladění/den; Fahrenheit a Celsius  b - budík vypnutý 

3 - tlačítko oddálení - snooze; osvětlení c - 12/24; rok  

4 - nastavení roku; změna hodin d - senzor zapnutý – senzor vypnutý 

5 - tlačítko pro výběr funkce e - uzamčení; nastavení budíku; nastavení 

6 - tlačítko pro aktivaci budíku  data; nastavení času 

7 - kryt pro baterie f - hodina; měsíc 

8 - tlačítko pro senzor  g - minuta; datum 

h - oddálení – snooze; světlo 

VLOŽENÍ BATERIÍ 

Otevřete kryt pro baterie (7). Vložte tři AAA baterie dle znázorněné polarity. Nevkládejte současně 

nové a použité baterie.  

NASTAVENÍ ČASU 

Nastavte tlačítko pro výběr funkce (5) tak, aby byl nastavován čas (TIME SET). Stlačováním tlačítka (f) 

nastavte požadovanou hodinu. Dbejte na správnost nastavení dopoledního či odpoledního času. Při 

nastavení odpoledního času bude zobrazena ikona PM. 

Pomocí tlačítka (g) nastavte požadované minuty.  

Pro dokončení nastavení času nastavte tlačítko (5) do pozice uzamčení (LOCK). 



NASTAVENÍ BUDÍKU 

Nastavte tlačítko pro výběr funkce (5) tak, aby byl nastavován budík (AL SET). Stlačováním tlačítka (f) 

nastavte požadovanou hodinu. Dbejte na správnost nastavení dopoledního či odpoledního času. Při 

nastavení odpoledního času bude zobrazena ikona PM. 

Pomocí tlačítka (g) nastavte požadované minuty.  

Pro dokončení nastavení budíku nastavte tlačítko (5) do pozice uzamčení (LOCK). 

NASTAVENÍ DATA 

Nastavte tlačítko pro výběr funkce (5) tak, aby byl nastavován datum (DATE SET). Pomocí tlačítka (c) 

nastavte správný rok, pomocí tlačítka (f) nastavte měsíc, pomocí tlačítka (g) den. 

Pro dokončení nastavení data nastavte tlačítko (5) do pozice uzamčení (LOCK). 

NASTAVENÍ 12/24 ZOBRAZENÍ ČASU 

Nastavte tlačítko pro výběr funkce (5) tak, aby byl nastavován čas (TIME SET). Stlačováním tlačítka (c) 

nastavte 12hodinový nebo 24hodinový formát času. Pokud bude nastaven 24hodinový formát času, 

na displeji se v levém horním rohu zobrazí ikona 24. 

Pro dokončení nastavení formátu času nastavte tlačítko (5) do pozice uzamčení (LOCK). 

NASTAVENÍ SPÍNAČE BUDÍKU  

Přepněte tlačítko (6) do pozice (a) (AL ON). V tuto chvíli je budík zapnutý. 

Přepněte tlačítko (6) do pozice (b) (AL OFF). V tuto chvíli je budík vypnutý. 

FUNKCE ODDÁLENÍ – SNOOZE 

Když budík zvoní, stiskněte tlačítko (3) pro opakování buzení a časovým odstupem. Po stisknutí 

tlačítka SNOOZE dojde k přerušení a následnému opakování buzení po 4-6 minutách. 

SENSOR OSVĚTLENÍ 

Nastavte tlačítko (8) tak, aby byl senzor zapnutý (SENSOR ON). Intenzita světla na pozadí bude při 

aktivním budíku automaticky upravena podle vnějšího prostředí. 

Pro deaktivaci této funkce nastavte tlačítko (8) tak, aby byl senzor vypnutý (SENSOR OFF). 

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ 

Pokud nebude budík delší dobu používán, vyjměte baterie.  

K čištění používejte pouze měkké hadříky nebo papírové utěrky. Nepoužívejte žíraviny ani jiné 

chemické přípravky. 

Abyste se vyhnuli jakýmkoli problémům, udržujte budík čistý a suchý. 


