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Technická data:  
- 3 alarmy 
- kalendář do roku 2099 
- formát zobrazení času 12/24h 
- zobrazení teploty ve °C nebo F 
- nastavitelný jas 
- ovládání zvukem SOUND CONTROL 
- napájení:  

TIMBER 27166 - USB kabel a USB adaptér (není součástí balení). USB adaptér by měl být DC5V/ 500MA-1000MA 
TIMBER 27165 - 3x AAA baterie (není součástí balení) +  USB kabel a USB adaptér (není součástí balení). USB adaptér 
by měl být DC5V/ 500MA-1000MA 
 

 

Nastavení času a data 
Hodiny mají displej se dvěma módy zobrazení, dp-1 (ukazuje ČAS, DATUM, TEPLOTU) a dp-2 (ukazuJe pouze ČAS).  
Volba módu se provádí stiskem tlačítka SET. 
Pro přechod do módu nastavení stiskněte tlačítko SET po dobu 3 vteřin. Tlačítky UP a DOWN nastavujte požadovanou 
hodnotu a stiskem tlačítka SET nastavení potvrzujte.  Opětovným stiskem pokračujte k nastavení dalších údajů.  
Takto postupně nastavte: ROK, MĚSÍC, DEN, HODINU, MINUTY, 12H/24H, čas buzení ALARM1 HODINU, ALARM1 
MINUTY, ALARM1 ON/OFF (buzení zapnuto/vypnuto), čas buzení ALARM2 HODINU, ALARM2 MINUTY, ALARM2 
ON/OFF (buzení zapnuto/vypnuto), čas buzení ALARM3 HODINU, ALARM3 MINUTY, ALARM3 ON/OFF (buzení 
zapnuto/vypnuto),  aktivace ovládání zvukem SOUN CONTROL ON/OFF.  
Po nastavení všech parametrů znovu stiskněte SET pro jejich uložení. 
 

Ovládání zvukem 
 V případě aktivované funkce SOUND CONTROL (ON) svítí displej budíku pouze 12 vteřin. Opětovné rozsvícení se 

aktivuje zvukem (např. tlesknutím) nebo poklepem na budík. Vypnutí/zapnutí funkce SOUND CONTROL se provádí 
stiskem tlačítka DOWN. Zobrazuje-li se na displeji "ON:SD" je funkce aktivní. "-:SD" znamená, že je ovládání zvukem 
vypnuto. 
V případě napájení budíku TIMBER 27165 bateriemi prodlužuje aktivovaná funkce SOUND CONTROL dobu provozu.  
 

Nastavení jasu 
 Nastavení jasu je možné ve 4 úrovních: L0 až L3. Budík automaticky snižuje jas displeje o 50% v čase mezi 18:00 a 
 7:00. 
 Pro nastavení jasu přidržte tlačítko UP po dobu 3 vteřin. Následně pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte požadovanou 
 hodnotu. 
 

Volba zobrazení teploty 
 Přepínaní zobrazení teploty mezi °C a °F se provádí stiskem tlačítka UP. 
 

RESET budíku 
 RESET (vynulování všech hodnot) se provádí stiskem tlačítka RESET. 
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