
 

Budík SB82 – návod k použitiu         SK 

1. Funkcie 
1) Inteligentné automatické nastavenie jasu – pri zapnutí tejto funkcie bude automaticky nastavený jas čísiel v závislosti na intenzite 

okolitého svetla pre príjemné čítanie času i za zlých svetelných podmienok. Pri zapnutí tejto funkcie bude v noci čas zobrazovaný 
mäkkým bielym svetlom. Túto funkciu môžno vypnúť.  

2) Zobrazenie roka, mesiaca, dátumu, hodiny,minúty, týždňa a teploty.  
3) Dva budiace časy – zobrazené na displeji.  
4) 12/24 hodinový režim. 
5) Výber jednotky teploty – Celsius/Fahrenheit 
6) Podsvietenie po dobu 5 sekúnd. 
7) Napájanie – tri AAA batérie  

 
2. Inštrukcie: 

1. Tlačítka funkcií:  
(1) “Time”: jedným stlačením nastavíte 12/24hodinový režim; dvoma stlačeniami nastavíte čas. Stlačte a podržte toto tlačidlo po dobu 2 

sekúnd pre vstup do časti nastavenie. 

(2) “UP”:  jedným stlačením nastavíte jednotku teploty - Celsius/Fahrenhite; v nastavení slúži toto tlačítko pre zvýšenie nastavovanej 

hodnoty.  

(3) “DOWN”: jedným stlačením nastavíte budík pre dni v týždni (napr. stlačte tlačítko jedenkrát rozbliká se „THU“ a znamená to, že budík je 

nastavený pre každý štvrtok (thuesday), po ďalšom stlačení tlačítka môžete nastaviť  např. budík na piatok); v nastavení slúží toto tlačítko 

pre zníženie nastavovanej hodnoty. 

(4) “ALM1” : ① Jedným stlačením sa dostanete do administrácie prvej skupiny budíkov. Pokiaľ sa po tomto stlačení  zobrazia čísla, 

znamená to, že ste alarm otvorili. Pokiaľ sa zobrazí --:-- znamená to, že ste budík neotvorili. ② Stlačte a podržte tlačidlo po dobu  2-3 

sekúnd pre nastavenie prvej skupiny budíku, predvolený čas budíka je  čas budíku je 7:00. 

(5) “ALM2” : ① Postup pre nastavenie druhej skupiny budíka je rovnaký ako pri alarme1, jedenkrát stlačte – pokiaľ sa zobrazia čísla, do 

administrácie ste vstúpili, pokiaľ sa  zobrazí --:-- znamená to, že ste budík neotvorili; ② stlačením a podržaním tlačidla po dobu 2-3  sekúnd 

nastavíte požadovaný budúci čas alarmu2, predvolený čas budíka je 7:00. 

Dôležité upozornenie: majte oba alarmy (ALM1 i ALM2) zapnuté (ON), inak nebude možné nastaviť  požadovaný čas budenia. 

 

(6) “OFF/ON” výber aktivácie (ON), alebo deaktivácie (OFF) inteligentného automatického nastavenia jasu. 

(7) “SNOOZE/LIGHT”: jedným stlačením sa displej rozsvieti na 5 sekúnd; pokiaľ stlačíte toto tlačítko vo chvíľi, keď zvoní budík, znamená to, 

že ho oddialite o 5 minút. 

    2. Sekvencia: 
      (1) nastavenie časových údajov: 
        Začiatočné systémové nastavenie: 1. 1. 2015, štvrtok. 

       Po dobu 2 sekúnd stlačte tlačítko “TIME” – rozbliká sa “2015” a vy tak nastavujete čas (“YEAR”) ďalším stlačením tlačítka 
“TIME” sa dostanete na ďalšiu nastavovanú položku v poradí, pomocou tlačítiek “UP” a “DOWN” nastavíte hodnoty. 

        rok → mesiac → dátum → jazyk (Angličtina, Nemčina, Francúština, Italština, Španielčina, Portugalština, Holandština) → 
hodina → minúta → späť. 

      (2) nastavenie budíku: 
 Začiatočné nastavenie budíka je v 7:00 a 13:00 každý deň. 
① Stlačte tlačítko  “DOWN” pre výber dňa, v ktorom chceta budík nastavovať budík nastavovať, potom podržte po dobu 
2 sekúnd stlačené tlačítko “ALM1”, rozbliká sa prvá skupina nastavovaného času budenia, pomocou tlačítiek “UP” a 
“DOWN” nastavte hodinu a znovu stlačte “ALM1” pre nastavenie minúty a pomocou tlačítiek je “UP” a “DOWN”. Pre 
dokončenie nastavenia stlačte “ALM1”. Zvonenie budíka bude trvať 1 minútu, potom zvoniť prestane. 
② Pokiaľ chcete nastavovať druhú skupinu budíkov, po dobu 2 sekúnd stlačte tlačítko “ALM2”,  rozbliká sa druhá skupina 
nastavovaného času budenia, pomocou tlačítiek “UP” a “DOWN” nastavte hodinu a znovu stlačte “ALM2” pre nastavenie 
minúty a pomocou tlačítiek je “UP” a “DOWN”. Pre dokončenie nastavenia stlačte “ALM2”. Zvonenie budíka bude trvať 1 
minútu, potom zvoniť prestane. 

              ③Pokiaľ chcete nastaviť iný deň v týždni, vyberte ho stlačením tlačítka “DOWN”. Ďalší postup je zhodný s bodmi ① a ②. 
(3) Ako skontrolovať nastavené časy  budenia:  

Stlačte tlačidlo „Down“, uvidíte dnešný čas budenia, stlačte znovu tlačidlo „Down“ a uvidíte budík pre nasledujúci deň atd.  

 
 

Na trh dodává: 
Veľkoobchod Vláhová 
JasněnaIvanovce 194  
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http://email.seznam.cz/redir?hashId=824343731&to=http://www.vlahova.cz

