
Pogumovaný budík Karlsson Gummy

1. Tlačítko pro odložení zvonění a zapnutí podsvícení - SNOOZE-LIGHT

2. Tlačítko nastavení minut M

3. Tlačítko zapnutí a vypnutí ON / OFF 

4. Tlačítko nastavení budíku SET

5. Tlačítko nastavení hodin H

6. Přihrádka na baterie

7. Reproduktor

8. Tlačítko nastavení času TIME SET



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

• Odstraňte veškerý obalový materiál a zkontrolujte, zda produkt nevykazuje vady.

VÝMĚNA BATERIE

1. Otevřete přihrádku na baterie (6) na zadní straně zařízení.

2. Vložte tři alkalické baterie LR03 (velikost AAA). Dbejte na správnou polaritu. 

3. Zavřete přihrádku na baterie. Ujistěte se, že víko zacvakne a dosedne na své místo.

PROVOZ A NASTAVENÍ ČASU 

Nastavení času

1. Stiskněte a podržte tlačítko nastavení času TIME SET (8).
2. Stisknutím tlačítka nastavení hodin H (5) nastavte hodinu.
3. Stisknutím tlačítka nastavení minut M (2) nastavte minuty. 
4. Uvolněte tlačítko TIME SET abyste potvrdily nastavení.

Nastavení času budíku

1. Stiskněte a podržte tlačítko nastavení budíku SET (4).

2. Stisknutím tlačítka nastavení hodin H (5) nastavte hodinu.

3. Stisknutím tlačítka nastavení minut M (2) nastavte minuty.

4. Uvolněte tlačítko SET abyste potvrdily nastavení.

Aktivace / deaktivace alarmu

1. Stisknutím tlačítka alarmu ON / OFF  (3) aktivujte nastavený alarm. Na displeji se zobrazí symbol 

zvonku a Zz. Budík bude vyzvánět po dobu 60 vteřin.

2. Stisknutím tlačítka alarmu (3) ON / OFF  deaktivujte nastavený alarm. Symbol zvonku a Zz nejsou 

viditelné, když je alarm deaktivován.



Odložit (SNOOZE-LIGHT)

1. Když zazní alarm, stiskněte tlačítko odložit SNOOZE-LIGHT (1) budík se odloží na 8 minut.

2. Po 8 minutách se alarm opět spustí.

Zapnutí světla
Stiskněte tlačítko SNOOZE LIGHT (1) a displej problikne.

UPOZORNĚNÍ

• Nikdy neponořujte budík do vody – hrozí nenávratné poškození výrobku.
• Nemanipulujte s vnitřními komponenty budíku.
• Nevystavujte hodinky nepříznivým podmínkám jako zvýšená vlhkost a výkyvy teplot. Budík je 

schopen fungovat v teplotním rozmezí -10 až 50°C. 
• Chraňte budík před otřesy, vibrací a nárazy.
• Baterii vyměňte každých 6 měsíců. 
• Budík se může za měsíc odchýlit o ± 90 vteřin.
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