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1. Specifikace:  
Napájení: 5V (adaptér součástí balení) – CR2032 záložní knoflíková baterie (součástí balení). 

Budík s funkcí opakovaného buzení (SNOOZE). 

Noční mód s automatickým smíváním. 

Tři úrovně intenzity svícení. 

Zobrazení 12/24h 

 

2. Zahájení provozu 

Odstraňte plastový izolační pásek z knoflíkové baterie. 

 

3. Nastavení času 

Stiskněte a přidržte tlačítko MODE po dobu 3 vteřin.  Pomocí tlačítek UP / DOWN nastavte hodnotu hodin.  Znovu stiskněte 

tlačítko MODE a tlačítky UP / DOWN nastavte hodnotu minut. Dalším stiskem tlačítka MODE ukončete režim nastavení času.  

 

4. Nastavení budíku  

Stiskněte tlačítko MODE – ikonka AL začně problikávat. Stiskněte a přidržte tlačítko MODE po dobu 3 vteřin.  

Pomocí tlačítek Up a DOWN nastavte čas buzeni – hodinu, minuty a interval opakovaného buzení SNOOZE. Po nastavení každé 

hodnoty přeskakujte na další parametr stiskem tlačítka MODE. Interval opakovaného buzení můžete volit v rozsahu od 5 do 60 

minut. Dalším stiskem tlačítka MODE ukončete režim nastavení času. 

Budík aktivujete stiskem tlačítka DOWN (při aktivované funkci buzení ikonka AL svítí). 

 

Stiskem tlačítka MODE při zvonění budíku aktivujete funkci opakovaného buzení SNOOZE (ikonka AL bude problikávat). 

Stiskem tlačítka DOWN ukončujete zvonění (ikonka AL zhasne). 

 

5. Funkce nočního módu 

Funkce umožňuje nastavení časového intervalu automatického ztlumení světla LED během noci.  

Stiskněte dvakrát tlačítko MODE. Stiskem tlačítka UP nebo DOWN vypněte (OFF) nebo zapněte (ON) funkci nočního módu. 

 

Výrobcem nastavený interval nočního módu je 18:00 až 6:00. Chcete-li změnit tuto hodnotu,  stiskněte dvakrát tlačítko MODE a 

tlačítkem UP nebo DOWN přepněte na ON. Přidržte tlačítko MODE po dobu 3 vteřin. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte 

výchozí čas nočního módu (horní tečka uprostřed displeje bude problikávat). Po dalším stisku MODE nastavte koncový čas (dolní 

tečka uprostřed displeje bude problikávat).  Dalším stiskem tlačítka MODE ukončete režim nastavení nočního módu. 

 

6. Nastavení světelné intenzity 

Hodiny lze nastavit ve třech úrovních intezity svícení LED.  

Výrobcem je jako výchozí nastavena střední hodnota. 

Intezita osvětlení se mění stiskem tlačítka UP v módu zobrazení času. 

 

7. Přepínání zobrazení 12 / 24h 

V módu zobrazení času přidržte tlačítko UP po dobu 3 vteřin.  
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