
LED BUDÍK S RÁDIEM, PROJEKCÍ ČASU A DVĚMA ČASY BUZENÍ           CZ 

Návod k použití 

Ovládání/tlačítka         Ukazatele 

1. ON/OFF     2. 180° FLIP     A - BUZZER AL1 

3. RADIO - ON/OFF     4. HOUR / TU-    B - RADIO AL1 

5. MIN / TU+     6. AL1 / VOL -    C - BUZZER AL2 

7. AL2 / VOL+     8. SET / PRE / M+    D - RADIO AL2 

9. DIMMER HI/ LOW / SNOOZE / SLEEP  10. Prostor pro baterie 

11. Anténa     12. Napájecí kabel 

13. Projekce času 

Příprava na používání 

Váš budík je napájen z elektrické sítě pomocí kabelu. Vložte dvě baterie velikosti AAA pro uchování přesného času pro případ, 

kdy budík nebude připojen k elektrické síti. Vložte baterie správně dle naznačené polarity +/- do prostoru pro baterie (10). Vždy 

vkládejte pouze stejně staré baterie. Vždy používejte nové baterie. Vyjměte baterie vždy, když nebudete budík delší dobu 

používat.  

Budík má odolné protiskluzné silikonové nožičky. Umisťujte proto budík pouze na chráněný nábytek. Nikdy nevystavujte přístroj 

přímému slunečnímu záření, nevystavujte ho také působení vody nebo vlhkosti.  

Zapojte kabel do zásuvky se správným napětím – zkontrolujte umístěné štítky.  

Nikdy nezapojujte přístroj do zásuvky, u které neznáte její skutečné napětí. 

Uvolněte FM anténu na zadní straně budíku. Přemístěte anténu pro nejlepší příjem signálu rádia. 

Provoz hodin a budíku 

Upozornění: nastavení času a budíků lze provádět, pouze pokud je rádio vypnuté. 

Nastavení času a dne 

1. Po připojení budíku do elektrické sítě, nebo přidržení tlačítka SET/PRE/M+ (8) na tři vteřiny, začnou číslice blikat. 

2. Pomocí tlačítka HOUR/TU- (4) změňte nastavení hodin. 

3. Pomocí tlačítka MIN/TU+ (5) změňte nastavení minut. 

4. Stisknutím tlačítka SET/PRE/M+ potvrdíte nastavení času a dostanete se do nastavení dne. 

5. Stlačením tlačítek HOUR/TU- a MIN/TU+ nastavte požadovaný den v týdnu podle následující tabulky: 

 

 

 

 

 

6. stisknutím tlačítka SET/PRE/M+ uložíte nastavení 

d-01 Pondělí 

d-02 Úterý  

d-03 Středa  

d-04 Čtvrtek  

d-05 Pátek  

d-06 Sobota  

d-07 Neděle  



Nastavení časů buzení 

Tento budík má dva časy buzení, které mohou být používány nezávisle na sobě. Alarm AL1 je 5denní pro všední dny. Alarm bude 

aktivní od pondělí do pátku. Alarm AL2 je 7denní - je aktivní 7 dní v týdnu. 

Nastavení obou budíků je shodné. Oba budíky mohou budit pomocí bzučáku nebo rádia. Postupujte dle níže uvedených pokynů 

pro nastavení alarmu AL1. Pro nastavení alarmu AL2 použijte shodný postup – pouze nahraďte tlačítko AL1/VOL- tlačítkem 

AL2/VOL+ (7). 

1. Podržte stisknuté tlačítko AL1/VOL- po dobu tří vteřin pro vstup do nastavení alarmu AL1. 

2. Až začnou blikat číslice, tiskněte tlačítko HOUR/TU- (4) pro nastavení hodin. Stlačováním tlačítka MIN/TU+ (5) nastavíte 

hodnotu minut. 

3. Stiskem tlačítka AL1/VOL- (6) nastavení uložíte. 

Aktivace alarmu 

1. Jedním stisknutím tlačítka AL1/VOL- bude znít bzučák a objeví se symbol (A). 

2. Opětovným stlačením tlačítka AL/VOL- bude znít rádio. Objeví se symbol (B). Pokud stisknete tlačítko AL/VOL- potřetí, dojde 

k deaktivaci alarmu AL1.  

3. Když budík zvoní, stisknutím tlačítka RADIO ON/OFF (3) budík úplně vypnete. Stisknutím tlačítka 

DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9) budík odložíte. Ukazatele alarmu budou během „režimu odložení“ blikat. Alarm bude znovu 

zvonit za 10 minut.  

Upozornění: Nastavení času a alarmu je třeba provádět, když displej bliká. Pokud není provedeno žádné nastavení, displej 

přestane blikat automaticky asi po 3-4 vteřinách. 

Nastavení jasu displeje 

Pokud je rádio vypnuté a na displeji se zobrazuje aktuální čas, můžete si stisknutím tlačítka DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9) 

vybrat mezi třemi stupni nastavení jasu displeje – jasný, středně jasný, málo jasný. 

Projekce času 

Stiskněte tlačítko ON/OFF (1) pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ projekce. Nejlépe viditelná já na plochém bílém povrchu. Stiskněte tlačítko 

180° FLIP (2) pro otočení obrazu o 180°. Otočte projekci dle požadavků (13).  

Ovládání rádia 

Základní ovládání 

1. Pro zapnutí/vypnutí rádia stiskněte tlačítko RADIO ON/OFF (1). Frekvence rádia se objeví na displeji.  

2. Když je zobrazen čas, stiskněte tlačítko HOUR/TU- (4) nebo MIN/TU+ (5) pro zobrazení aktuální rádiové stanice. 

3. Když je frekvence stanice zobrazena, podržte tlačítko HOUR/TU- (4) nebo MIN/TU+ (5) po dobu asi tří vteřin pro spuštění 

automatického vyhledávání další dostupné stanice.  

4. Tisknutím tlačítka AL1/VOL- (6) nebo AL2/VOL+ (7) pro nastavení hlasitosti. Na displeji se zobrazí úroveň hlasitosti mezi 00 a 

15 - 00 je nejtišší a 15 je nejhlasitější. 

Paměť přednastavených stanic 

1. Tento budík je schopný zapamatovat si až 10 radiových stanic.  

2. Pro uložení stanice do paměti nalaďte požadovanou frekvenci stanice. Poté stiskněte a přidržte tlačítko SET/PRE/M+ (8) po 

dobu asi dvou vteřin. Na displeji potom začne blikat „číslo s písmenem P“. Toto „číslo s písmenem P“ označuje jednu z deseti 

uložených stanic. Stlačováním tlačítek HOUR/TU- (4) nebo MIN/TU+ (5) změňte číslo stanice. Stisknutím tlačítka SET/PRE/M+ (8) 

nastavení uložíte. 

3. Pro vyvolání uložené stanice zapněte rádio, tiskněte opakovaně tlačítko SET/PRE/M+ (8) dokud nenaleznete požadovanou 

stanici. Vždy se krátce zobrazí frekvence stanice. 

Režim spánku 

1. Ve chvíli, kdy je rádio zapnuté, stiskněte tlačítko DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9) pro vstup do nastavení režimu spánku. 

Následně se na displeji zobrazí „90“. Rádio se vypne za 90 minut. Pokud stiskněte tlačítko DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9) 

znovu, můžete si vybrat čas režimu spánku v 10minutových intervalech (v rozmezí 90minut až po vypnutí režimu spánku). 

 


