
Budík SB82 - návod k použití          CZ 

1. Funkce 
1) Inteligentní automatické nastavení jasu – při zapnutí této funkce bude automaticky nastaven jas čísel v závislosti na intenzitě 

okolního světla pro příjemné čtení času i za špatných světelných podmínek. Při zapnutí této funkce bude v noci čas zobrazován 
měkkým bílým světlem. Tuto funkci lze vypnout. 

2) Zobrazení roku, měsíce, data, hodiny, minuty, týdne a teploty.  
3) Dva budící časy – zobrazeny na displeji.  
4) 12/24 hodinový režim. 
5) Výběr jednotky teploty – Celsius/Fahrenheit 
6) Podsvícení po dobu 5 vteřin. 
7) Napájení – tři AAA baterie  

 
2. Instrukce: 

1. Tlačítka funkcí:  
(1) “Time”: jedním stisknutím nastavíte 12/24hodinový režim; dvěma stisknutími nastavíte čas. Stiskněte a podržte toho tlačítko po 

dobu 2 vteřin pro vstup do části nastavení. 

(2) “UP”:  jedním stisknutím nastavíte jednotku teploty - Celsius/Fahrenhite; v nastavení slouží toto tlačítko pro zvýšení nastavované 

hodnoty.  

(3) “DOWN”: jedním stisknutím nastavíte budík pro dny v týdnu (např. stisknete tlačítko jednou, rozbliká se „THU“ a znamená to, že 

budík je nastaven pro každý čtvrtek (thursday), po dalším stisknutí tlačítka můžete nastavit např. budík na pátek); v nastavení slouží 

toto tlačítko pro snížení nastavované hodnoty. 

(4) “ALM1” : ① jedním stisknutím se dostanete do administrace první skupiny budíků. Pokud se po tomto stisknutí zobrazí čísla, 

znamená to, že jste alarm otevřeli. Pokud se zobrazí --:-- znamená to, že jste budík neotevřeli; ② Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 

2-3 vteřin pro nastavení první skupiny budíku, výchozí čas budíku je 7:00.  
(5) “ALM2” : ①Postup pro nastavení druhé skupiny budíku je stejný jako u alarmu1, jednou stiskněte – pokud se zobrazí čísla, do 

administrace jste vstoupili, pokud se zobrazí --:-- znamená to, že jste budík neotevřeli; ② stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2-3  

vteřin nastavíte požadovaný budící čas alarmu2, výchozí čas budíku je 7:00. 

Důležité upozornění: mějte oba alarmy (ALM1 i ALM2) zapnuté (ON), jinak nebude možné nastavit požadovaný čas buzení. 

 

(6) “OFF/ON” výběr aktivace (ON), nebo deaktivace (OFF) inteligentního automatického nastavení jasu. 

(7) “SNOOZE/LIGHT”: jedním stisknutím se displej rozsvítí na 5 vteřin; pokud stisknete toto tlačítko ve chvíli, kdy zvoní budík, znamená 

to, že jej oddálíte o 5 minut. 

    2. Sekvence: 
      (1) nastavení časových údajů: 
        Výchozí systémové nastavení: 1. 1. 2015, čtvrtek. 
       Po dobu 2 sekund tiskněte tlačítko “TIME” – rozbliká se “2015” a vy tak nastavujete čas (“YEAR”) dalším stisknutím tlačítko “TIME” se 

dostanete na další nastavovanou položku v pořadí, pomocí tlačítek “UP” a “DOWN” nastavíte hodnoty. 
        rok → měsíc → datum → jazyk (Angličtina, Němčina, Francouzština, Italština, Španělština, Portugalština, Holandština) → hodina → 

minuta → zpět. 
      (2) nastavení budíku: 
         Výchozí nastavení budíku je v 7:00 a 13:00 každý den. 
         ① Stiskněte tlačítko “DOWN” pro výběr dne, ve kterém chcete budík nastavovat, poté podržte po dobu 2 sekund stisknuté tlačítko 

“ALM1”, rozbliká se první skupina nastavovaného času buzení, pomocí tlačítek “UP” a “DOWN” nastavte hodinu a znovu stiskněte “ALM1” 

pro nastavení minuty a pomocí tlačítek je “UP” a “DOWN”. Pro dokončení nastavení stiskněte “ALM1”. Zvonění budíku bude trvat 1 minutu, 

poté zvonit přestane. 

         ② Pokud chcete nastavovat druhou skupinu budíků, po dobu 2 sekund tiskněte tlačítko “ALM2”, rozbliká se druhá skupina 

nastavovaného času buzení, pomocí tlačítek “UP” a “DOWN” nastavte hodinu a znovu stiskněte “ALM2” pro nastavení minuty a pomocí 

tlačítek je “UP” a “DOWN”. Pro dokončení nastavení stiskněte “ALM2”. Zvonění budíku bude trvat 1 minutu, poté zvonit přestane.‘ 

         ③ Pokud chcete nastavit jiný den v týdnu, vyberte jej stiskem tlačítka “DOWN”. Další postup je shodný s body ① a ②. 

    (3) Jak zkontrolovat nastavené časy buzení:  

     Stiskněte tlačítko „Down“, uvidíte dnešní čas buzení, stiskněte znovu tlačítko „Down“ a uvidíte budík pro následující den atd.  

 

Na trh dodává: 
Veľkoobchod Vláhová 
JasněnaIvanovce 194  
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