
Stolní hodiny s budíkem BALVI iTime 25577 
 
 

 
 
 
  

1. Technická data:  
- formát zobrazení času 12/24h 
- zobrazení data a dnů v týdnu 
- zobrazení teploty ve °C nebo F 
- funkce automatického opakovaného buzení – SNOOZE –  v pětiminutových intervalech 
- měření vnitřní teploty v místnosti  / 0°C – 50°C (kalibrační doba: 30 vteřin) 
- napájení: 2x AA 1,5V baterie (nejsou součástí balení) 

 
2. Nastavení času a data 

- Stiskněte tlačítko SET po dobu 2 vteřin. Na displeji začne problikávat ukazatel módu zobrazení ve formátu 12/24h. 
Stiskem tlačítek  �  a � vyberte mezi časovým formátem 12/24 h.  

- Opětovným stiskem tlačítka SET dojde k potvrzení volby formátu 12/24. Zároveň začne problikávat ukazatel 
zobrazení HODIN. Tlačítky �   a �  nastavujte požadovanou hodnotu. Stejným způsobem nastavte hodnotu MINUT – 
MĚSÍCE – DNE . Proces nastavení ukončete opětovným stiskem tlačítka SET. 

 
3. Natavení buzení - ALARM  

- V módu běžného zobrazení času stiskněte po dobu 2 vteřin tlačítko ALARM.  Na displeji se zobrazí nastavený  čas 
požadovaného buzení a symbol AL (při prvním nastavení se zobrazí 0:00AL). Stiskem tlačítek  �  a � nastavte hodinu 
buzení, potvrďte opětovným stiskem tlačítka SET a následně stejným způsobem nastavte MINUTY. Opětovným 
stiskem tlačítka SET potvrdíte volbu a přejdete do režimu běžného zobrazení času. 

- Pro aktivaci/deaktivaci budíku jednou krátce stiskněte tlačítko ALARM.  Aktivovaný ALARM se zobrazuje ikonou 
zvonečku v místě nad dvojtečkou mezi ukazateli HODIN a MINUT. 

- Nedojde-li k deaktivaci (stiskem libovolného tlačítka), bude budík zvonit po dobu 2 minut. Zvonění se automaticky 
opakuje po uplynutí 24h.  

 
4. Funkce opakovaného zvonění SNOOZE 

- Stisknete-li po zahájení zvonění tlačítko SNOOZE, zobrazí se na displeji  ikona Zz   Po uplynutí  minut se zvonění 
zopakuje.  Funkci SNOOZE deaktivujete stiskem libovolného tlačítka. 

 
          6.  Nastavení zobrazení teplot 

- Stiskem tlačítka  � v módu zobrazení času vyberte zobrazení teploty v °C nebo °F. 
 
 
 
V případě, že budík nebude delší dobu užíván, vyjměte baterie.  
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