
Před prvním použitím hodiny plně nabijte přiloženou nabíječkou. Vstup pro nabíječku najdete na zadní 
straně budíku. Při nabíjení bude indikační světélko svítit červeně, při plném nabití pak svítí zeleně. 
Budík můžete mít trvale zapojen v síti. 

Tlačítka provozu 

SET Stisknutím a přidržením přejdete do režimu nastavení

+ Pro navýšení čísel v režimu nastavení  / pro změnu formátu data. Mimo režim nastavení zapíná
a vypíná funkci aktivace dotekem/zvukem. Viz níže.

- Pro sestup čísel v módu nastavení 

Pro přístup k nastavení budíku 

Pro zapnutí/vypnutí hodin

  
 Rozložení displeje

Rok Datum ve formátu DD/
MM

Datum ve formátu MM/
DD

Čas

Teplota Aktivace
zvukem/dotykem -

zapnuta

Aktivace
zvukem/dotykem -

vypnuta

Vypnutí budíku



Nastavení roku/dne/měsíce/času 

Po stisknutí tlačítka SET máte 20 vteřin na to, abyste začali s nastavováním. Po 20 vteřinách se hodiny 
vrátí do normálního režimu.
Pořadí v nastavení (viz níže) nelze přeskakovat. Pokud se chcete vrátit k nastavení dat, která jste právě 
dokončili, nebo potřebnou možnost minete, začněte od začátku podle stejných pokynů jako níže. 

1. Na 3–5 sekund podržte tlačítko SET pro vstup do módu nastavení
2. Při zobrazení YEAR se navigujte pomocí + nebo – a nastavte aktuální rok. Potvrďte stiskem SET. 
3. Při zobrazení MONTH se navigujte pomocí + nebo – do aktuálního měsíce a potvrďte stiskem SET.
4. Při zobrazení DAY se navigujte pomocí + nebo – do aktuálního dne a potvrďte stiskem SET.
5. Při zobrazení HOUR se navigujte pomocí + nebo – do aktuální hodiny a potvrďte stiskem SET.
6. Při zobrazení MINUTE se navigujte pomocí + nebo – do aktuální minuty a potvrďte stiskem SET.
7. Na závěr vyberete, zda se bude čas zobrazovat v 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu. Formát 
zvolíte pomocí + nebo – a potvrdíte stiskem SET. Zvolíte-li 12hodinový formát odpolední hodiny 
poznáte podle tečky vlevo nahoře.
8. Displej hodin můžete nastavit tak, že bude neustále zobarzovat čas, nebo tak, že displej zhasne, 
pokud bude v místnosti ticho. Budete-li chtít aby se na displeji zobrazil čas stačí lusknout, tlesknout, 
dotknout se hodin, nebo zaklepat. Mějte prosím na paměti, že nabití hodin při aktivaci zvukem vydrží 
mnohem déle, než pokud budou hodiny neustále zobrazovat čas.
Stisknutím + nebo – si zvolte oN: Sd (aktivace displeje zvukem/dotykem) nebo - -: Sd  (permanentní 
zobrazení času). Svou volbu potvrďte stisknutím SET.

Nastavení teploty a formátu data 

1. Když jsou hodiny mimo režim nastavení, stiskněte tlačítko - pro změnu formátu teploty mezi Celsiea
a Fahrenheitem.
2. Když jsou hodiny mimo režim nastavení, stiskněte  tlačítko + pro změnu formátu data mezi DD/MM
a MM/DD.
3. Když jsou hodiny mimo režim nastavení, stiskněte a podržte tlačítko + po dobu 3 sekund, dokud se 
neozve pípnutí. Nyní se hodiny nebudou střídat mezi časem, datem a teplotou, ale budou ukazovat 
jenom čas. Pro deaktivaci funkce proces zopakujte.

Nastavení budíku 

Stisknutím tlačítka vstoupíte do nastavení budíku. Na displeji se zobrazí OFF, což znamená, že alarm
je právě vypnutý. 
Pro nastavení času buzení stiskněte a podržte tlačítko . Na displeji se zobrazí 8:00. 
Stiskněte tlačítko SET a pomocí tlačítek + a - vyberete požadovanou hodinu (HOUR), poté stisknutím 
tlačítka SET potvrďte svou volbu a přejděte k nastavení minut (MINUTE).
Pomoci tlačítek + a – nastavte minuty. Pro potvrzení nastavení stiskněte SET.
Na displeji se zobrazí 5:AL (budík Vás bude budit od pondělí do pátku). Tlačítky + nebo – zvolte režim
5:AL nebo 7:AL  (budík Vás bude budit každý den včetně víkendu). Stiskněte SET pro potvrzení Vaší 
volby. Chcete-li alarm vypnout, stiskněte a podržte tlačítko a na displeji se zobrazí OFF. Pro 
opětovné zapnutí budíku znovu stiskněte a podržte tlačítko



Odložení budíku 

1. Hodiny jsou vybaveny funkcí odložení. Čas odložení je pokaždé 5 minut a zvonení lze odložit 5krát. 
2. Funkce odložení se automaticky zapne, když jsou hodiny napájeny ze sítě.
3. Když se budík spustí, stisknutím kteréhokoli tlačítka alarm odložíte na 5 minut.
4. Dvojím stisknutím libovolného tlačítka funkci odložení vypnout.

Péče o produkt 

1. Tento produkt je vyroben ze dřeva. Uchovávejte jej prosím na suchém místě a v případě potřeby jej 
vyčistěte měkkým navlhčeným hadříkem
2. K napájení tohoto produktu používejte pouze adaptér dodávaný s hodinami; Nevhodný adaptér může
hodiny nenávratně poškodit. Na takovéto poškození se pak nevztahuje záruka.
3. Umístěte hodiny na bezpečné místo a držte je mimo místa s vysokou teplotou nebo vlhkostí. Silné 
nárazy nebo pády mohou tento produkt vážně poškodit.
4. Když číslo / čísla displeje začnou blikat, znamená to, že je baterie téměř vybitá. Hodiny proto co 
nejdříve dobijte.
5. Pokud se dýha mírně odlupuje, můžete použít malé množství lepidla a dýhu podlepit. 


