
Technické údaje 

 Časové rozmezí: 12 nebo 24 hodin 

 Zobrazení datumu: zobrazuje měsíc a den 

 Teplotní rozpětí: 0 °C–50 °C 

 Módy displeje: dp-1, dp-2 a dp-3  

 Baterie: 3xAAA nebo USB kabel 

Nastavení: 

Po zapnutí budíku se rozsvítí LEDky a ozve se pípnutí. Pod displejem pomoci tlačítka SET můžete 

přepínat mezi nastavením v pořadí: čas  datum  A1 (budík 1), A2 (budík 2), A3 (budík 3)  

 

1. Nastavení času 

Pomoci tlačítka SET si zvolte, že chcete nastavit čas (viz předešlý odstavec). Tlačítko SET pak 

po dobu 2 sekund přidržte – dostanete se tak přímo do nastavení času. 

Opakovaně mačkejte tlačítko SET abyste přepínali mezi nastavením hodin a minut. Nejdřív si 

takto zvolte režim - 12 či 24 hodin, poté opět pomoci tlačítka SET přepnete na nastavení 

hodin a následně minut. 

Pro samotné nastavení aktuálního času použijte tlačítka UP (nahoru) a DOWN (dolu). 

Přidržíte-li jedno z výše zmíněných tlačítek, bude se číslice na hodinkách pohybovat rychleji. 

Pokud jste si vybrali 12hodinový režim tečka v horním levém rohu (indikátor odpoledne) Vám 

bude označovat, zda se jedná o dopolední, či odpolední dobu. 

Pokud nebude po dobu 15 sekund s nastavením nijak manipulovat, nastavení se vypne a 

budík se vrátí zpátky k zobrazování hodin. 

 

2. Nastavení datumu 

Pomoci tlačítka SET si zvolte, že chcete nastavit datum (viz odstavec Nastavení). Tlačítko SET 

pak po dobu 2 sekund přidržte – dostanete se tak přímo do nastavení datumu. 

Opakovaně mačkejte tlačítko SET abyste mohli přepínat mezi nastavením roku, měsíce a dne. 

Pomoci tlačítek UP (nahoru) a DOWN (dolu) můžete přepínat číslice. Přidržíte-li jedno z výše 

zmíněných tlačítek, bude se číslice na hodinkách pohybovat rychleji. 

Necháte-li budík 15 sekund v klidu, nastavení se vypne a budík bude opět zobrazovat čas. 

 

 

 

 

 

 



3. Nastavení budíku 

Můžete si nastavit až tři budíky. 

V režimu budíku A1 stiskněte tlačítko UP pro zapnutí budíku a opětovným stisknutím pro 

vypnutí.  

Je-li aktivována funkce A1, na displeji se zobrazí „O A1“, rychle se poté přepne na zobrazení 

času budíku.  

Stiskněte tlačítko SET na 2 sekundy – displej začne blikat a můžete si nastavit čas budíku. 

Stisknutím tlačítek UP / DOWN upravte čas budíku. Stisknutím a podržením tlačítka UP / 

DOWN číslice zrychlíte. Je-li aktivován alarm, rozsvítí se symbol budíku.  

Režim nastavení se ukončí, pokud po dobu 15 sekund nebude provedena žádná operace.  

Budík A2 a A3 lze nastavit stejným způsobem jako A1.  

Budík bude zvonit po dobu 1 minuty v nastavený čas, stisknutím libovolného tlačítka budík 

zastavíte. Upozorňujeme, že budík zůstane zapnutý a bude vyzvánět další de, pokud nebude 

deaktivován v nastavení budíku. 

 

Měření teploty 

Po vložení baterii hodiny automaticky detekují aktuální pokojovou teplotu a každých 60 sekund ji 

budou aktualizovat. 

Stisknutím tlačítka DOWN na 2 sekundy si můžete zvolit buď Celsia (° C) nebo Fahrenheita (° F) 

 

Ostatní funkce 

Režimy zobrazení 

V režimu hodin, kalendáře nebo teploty přepínáte mezi režimy zobrazení Dp-1, Dp-2 a dP-3 

stisknutím tlačítka UP.  

Režim dp-1: LED střídavě zobrazuje čas a datum. Čas se zobrazí na 10 sekund, datum se zobrazí na 2 

sekundy.  

Například: Stisknutím tlačítka UP přejděte do režimu dp-1, po nastavení se vrátíte zpět k zobrazení 

času. V režimu zobrazení se LED displej bude střídat v následujícím pořadí: -> čas (10 sekund) -> 

datum (2 sekundy). 

Režim dp-2: Stisknutím tlačítka UP přejděte do režimu dp-2, nastavte požadovaný režim (čas, datum 

nebo budík) tak, aby tento režim zůstal na obrazovce.  

Například: stisknutím tlačítka UP přejděte do režimu dp-2, po dokončení nastavení se vraťte zpět na 

zobrazení času. Pokud chcete, aby se zobrazení času stále zobrazovalo, stisknutím tlačítka SET 

přejděte do režimu času, na obrazovce zůstane zobrazení času. Pokud chcete, aby se zobrazení data 

stále zobrazovalo, stisknutím tlačítko SET přejděte do režimu data, obrazovka zachová zobrazení 

data. Pokud chcete, aby se displej Alarm stále zobrazoval, stiskněte tlačítko SET pro vstup do režimu 

Alarm, zůstane na displeji Alarm. 

Režim dp-3: Stisknutím tlačítka UP přejděte do režimu dp-3, v tomto režimu se výchozí čas obrazovky 

zobrazí vždy po 15 sekundách.  

Například: stisknutím tlačítka SET zkontrolujte čas -> Datum -> Budík jako Po uplynutí 15 sekund se 

automaticky vrátí zpět k zobrazení času, pokud nedojde k žádné operaci. 



 

* Výchozí režim je Sd (úspora energie vypnuta). V režimu času zapněte režim úspory energie 

stisknutím tlačítka DOWN. Hodiny pak zobrazí „O Sd“, dalším stisknutím tlačítka DOWN vypnete 

režim úspory energie.  

* V režimu úspory energie, bez jakékoli operace po dobu 10 sekund, se LED displej automaticky 

vypne.  

* V režimu úspory energie se dotkněte LED hodin nebo dotykem stolu zapněte LED displej.  

* V režimu úspory energie, když zvoní budík, LED displej se automaticky zapne.  

Vestavěná baterie 1PC x CR2032, je nouzový zdroj napájení, který i při odstranění jiných zdrojů 

energie udržuje čas v chodu, v tomto stavu ale nelze použít jiné funkce. Pokud již paměť času 

nefunguje, vyměňte vestavěnou baterii za bateriovou přihrádkou.  

 


