
LED BUDÍK S RÁDIOM, PROJEKCIOU  ČASU A DVOMA ČASMI BUDENIA          SK 

Návod k používaniu 

Ovládanie/tlačítka         Ukazovatele 

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. Priestor pre batérie 

11. Anténa     12. Napájací kábel 

13. Projekcia času 

Príprava na používanie 

Váš budík je napájaný z elektrickej siete pomocou kábla. Vložte dve batérie veľkosti AAA pre zachovanie presného  času pre 

prípad, keď budík nebude pripojený k elektrickej sieti. Vložte batérie správne podľa naznačenej polarity +/- do priestoru pre 

batérie (10). Vždy vkladajte iba rovnako staré batérie. Vždy používajte nové batérie. Vyberte batérie vždy, keď  nebudete budík 

dlhšiu dobu používať.  

Budík má odolné protišmykové silikónové nožičky. Umiestňujte preto budík iba na chránený nábytok. Nikdy nevystavujte prístroj 

priamemu slnečnému žiareniu. Nevystavujte ho tiež pôsobeniu vody alebo vlhkosti.  

Zapojte kábel do zásuvky so správnym napätím – skontrolujte umiestnené štítky.  

Nikdy nezapájajte prístroj do zásuvky, pri ktorej nepoznáte jej skutočné napätie. 

Uvoľnite FM anténu na zadnej strane budíku. Premiestnite anténu pre najlepší príjem signálu rádia. 

Prevádzka hodín a budíku 

Upozornenie: nastavenie času a budíku možno robiť, iba keď je rádio vypnuté. 

Nastavenie času a dňa 

1. Po pripojení budíku do elektrickej  siete, alebo pridržaním tlačidla SET/PRE/M+ (8) na tri sekundy, začnú číslice blikať. 

2. Pomocou tlačidla HOUR/TU- (4) zmeňte nastavenie hodín. 

3. Pomocou tlačidla MIN/TU+ (5) zmeňte nastavenie minút. 

4. Stlačením tlačidla SET/PRE/M+ potvrdíte nastavenie času a dostanete sa do nastavenia dňa. 

5. Stlačením tlačidiel HOUR/TU- a MIN/TU+ nastavte požadovaný deň v týždni podľa nasledujúcej tabuľky: 

 

 

 

 

 

6. stlačením tlačidla SET/PRE/M+ uložíte nastavenie 

d-01 Pondelok 

d-02 Utorok 

d-03 Streda  

d-04 Štvrtok  

d-05 Piatok  

d-06 Sobota  

d-07 Nedeľa  



Nastavenie času budenia 

Tento budík má dva časy budenia, ktoré môžu byť používané nezávisle na sebe. Alarm AL1 je 5denný pre všetky dni. Alarm bude 

aktívny od pondelka do piatku. Alarm AL2 je 7denný - je aktívny 7 dní v týždni. 

Nastavenie oboch budíkov je zhodné. Oba budíky môžu budiť pomocou ,,bzučáku“ alebo rádia. Postupujte podľa nižšie 

uvedených pokynov  pre nastavenie alarmu AL1. Pre nastavenie alarmu AL2 použite rovnaký postup – iba  nahraďte tlačidlo 

1/VOL- tlačidlom AL2/VOL+ (7). 

1. Podržte stlačené tlačidlo AL1/VOL- po dobu troch sekúnd pre vstup do nastavenia alarmu AL1. 

2. Až začnú blikať číslice, stlačte tlačidlo HOUR/TU- (4) pre nastavenie  hodín. Stláčaním tlačidla MIN/TU+ (5) nastavíte hodnotu 

minút. 

3. Stlačením tlačidla AL1/VOL- (6) nastavenie uložíte. 

Aktivácia  alarmu 

1. Jedným stlačením tlačidla  AL1/VOL- bude znieť ,,bzučák“ a objaví sa symbol (A). 

2. Opätovným stlačením tlačidla AL/VOL- bude znieť rádio. Objaví sa symbol (B). Pokiaľ stlačíte tlačidlo AL/VOL- po tretíkrát,  

dôjde k deaktivácií alarmu AL1.  

3. Keď budík zvoní, stlačením tlačidla RADIO ON/OFF (3) budík úplne vypnete. Stlačením tlačidla 

DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9) budík odložíte. Ukazovateľa alarmu budú počas „režimu odloženia“ blikať. Alarm bude 

znovu zvoniť za 10 minút.  

Upozornenie: Nastavenie času a alarmu je treba vykonávať, keď displej bliká. Pokiaľ nie je prevedené žiadne nastavenie, displej 

prestane blikať automaticky asi po 3-4 sekundách. 

Nastavenie jasu displeja 

Pokiaľ je rádio vypnuté a na displeji sa zobrazuje aktuálny čas, môžete si stlačením tlačidla DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9) 

vybrať medzi troma stupňami jasu displeja – jasný, stredne jasný, málo jasný. 

Projekcia času 

Stlačte tlačidlo ON/OFF (1) pre ZAPNUTIE/VYPNUTIE projekcie. Najlepšie viditeľná je na plochom bielom povrchu. Stlačte tlačidlo 

180° FLIP (2) pre otočenie obrazu o 180°. Otočte projekciu podľa požiadaviek (13).  

Ovládanie rádia 

Základné ovládanie 

1. Pre zapnutie/vypnutie rádia stlačte tlačidlo RADIO ON/OFF (1). Frekvencia rádia sa objaví na displeji.  

2. Keď je zobrazený čas, stlačte tlačidlo HOUR/TU- (4) alebo MIN/TU+ (5) pre zobrazenie aktuálnej rádiovej stanice. 

3. Keď je frekvencia stanice zobrazená, podržte tlačidlo HOUR/TU- (4) alebo MIN/TU+ (5) po dobu asi troch sekúnd pre spustenie 

automatického vyhľadávania ďalšej dostupnej stanice.  

4. Stlačením tlačidla AL1/VOL- (6) alebo AL2/VOL+ (7) pre nastavenie hlasitosti. Na displeji sa zobrazí úroveň hlasitosti medzi 00 a 

15 - 00 je najtichší a 15 je najhlasnejší. 

Pamäť prednastavených staníc 

1. Tento budík je schopný zapamätať si až 10 rádiových staníc.  

2. Pre uloženie stanice do pamäti nalaďte požadovanú frekvenciu stanice. Potom stlačte a pridržte tlačidlo SET/PRE/M+ (8) po 

dobu asi dvoch sekúnd. Na displeji potom začne blikať „číslo s písmenom P“. Toto „číslo s písmenom P“ označuje jednu z desať 

uložených staníc. Stláčaním tlačidiel HOUR/TU- (4) alebo MIN/TU+ (5) zmeňte číslo stanice. Stlačením tlačidla SET/PRE/M+ (8) 

nastavenie  uložíte. 

3. Pre vyvolanie uloženej stanice zapnite rádio, stlačte opakovane tlačidlo SET/PRE/M+ (8) pokiaľ nenájdete požadovanú stanicu. 

Vždy sa krátko zobrazí frekvencia stanice. 

Režim spánku 

1. Vo chvíli, keď  je rádio zapnuté, stlačte tlačidlo DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9) pre vstup do nastavenia režimu spánku. 

Následne sa  na displeji zobrazí „90“. Rádio sa vypne za 90 minút. Pokiaľ stlačíte tlačidlo DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9) 

znovu, môžete si vybrať  čas režimu spánku v 10minutových intervaloch (v rozmedzí 90minut až po vypnutie režimu spánku). 

 


