
RÁDIEM ŘÍZENÝ LED BUDÍK – NÁVOD K 

POUŽITÍ
Model: 112424

Zapnutí
Po zapnutí budíku se na několik vteřin rozsvítí všechny LED. Poté začne blikat symbol RCC – vyhledává 

signál. Vyhledávání trvá max. 10 minut. Je-li signál silný, symbol RCC zhasne. Pakliže je synchronizace 

dokončena, bude nastaven čas a poté každou hodinu proběhne vždy další automatická synchronizace. 

Je-li synchronizace neúspěšná, symbol RCC bliká každou vteřinu.

Popis tlačítek
[MODE] Jedním stiskem zobrazíte nastavení budíku 1, dalším stiskem dojde ke 

zobrazení budíku 2 a opětovným stiskem se vrátíte ke zobrazení času.

Sekvence: ZOBRAZENÍ ČASUBUDÍK 1BUDÍK 2 ZOBRAZENÍ ČASU

Podržte stisknuté tlačítko po dobu 2 vteřin pro vstup do režimu nastavení.  V 

tomto režimu lze pomocí tlačítek       a     nastavit čas/datum/den v týdnu

Zobrazí den v týdnu
Zobrazí vteřiny.

Zobrazí datum. Nedojde-li během 5 vteřin ke stisku žádného tlačítka, budík se 

vrátí do režimu zobrazení hodin.

[SET]

[SNOOZE]

1 Manuální nastavení hodin
Je-li zobrazen čas, podržte na 2 vteřiny stisknuté tlačítko [SET] pro vstup do režimu nastavení.

Pomocí        a       upravíte blikající hodnotu. Dalšími stisky [SET] se přepnete k nastavení  

měsíce, dne, dne v týdnu, vteřin, hodin a minut.

2 Nastavení budíku a víkendového buzení
Stiskněte [MODE] pro vstup do Budíku 1. Podržte tlačítko [SET]  po dobu 2 vteřin a hodiny 
alarmu začnou blikat. Pomocí a        hodnotu upravte. Opětovným stiskem [SET] nastavte i 
minuty, poté pomocí tlačítka [set] přejdete k nastavení víkendového režimu.



Pomocí tlačítek upravte dny v týdnu: 1-7(každý den), 1-6(Po – So), 1-5(Po – Pá) a 6-
7(SO - NE). Poté nechte 5 vteřin blikat a nastavení je ukončeno.

3 Zapnutí a vypnutí budíku
Stiskem tlačítka [MODE] vstupte do režimu zobrazení Budíku 1 či 2. 
Poté stiskem   budík zapnete či vypnete.

Bliká-li symbol AL1 nebo AL2, budík je vypnut. Stiskněte       a po uplynutí 5 vteřin bude budík 

aktivován.

Je-li Budík 1 nebo 2 zapnut, stiskem Mode jednou či dvakrát (volba budíku), stiskem a 

následným vyčkáním 5 vteřin budík deaktivujete.

4 Funkce odloženého buzení
Stiskem tlačítka [SNOOZE] během buzení dojde k odložení buzení o 5 minut.

5 Zastavení buzení
Stiskněte tlačítka: , [SET] nebo [MODE].

Hlasitost buzení
Hlasitost lze upravit pomocí Hi/Low přepínače.

6

7 Nastavení jasu displeje

Jas lze upravit pomocí Hi/Low přepínače.

8 Manuální aktivace/deaktivace synchronizace
Současným stiskem [MODE] a [SET] aktivujete synchronizaci. Deaktivaci provedete 

stiskem jakéhokoli tlačítka.

ZÁLOŽNÍ BATERIE
Do budíku lze vložit 2x alkalické baterie AAA 1.5 V (nejsou souč.), které v případě odpojení od el. sítě. 
Prostor pro baterie se nachází na spodní straně budíku.
Při odpojení od el. Sítě dojde automaticky k přepnutí na baterie. Nicméně, v tomto režimu v rámci 

úspory energie, nebude budík svítit. Výjimečně se můžete setkat s tím, že hodiny jsou po provozu na 

baterie mírně zpožděny. V takovém případě je nutné budík nechat znovu synchronizovat.

POZNÁMKA: V případě, že budík nebude delší dobu používán, vyjměte prosím baterie. Doporučujeme 

měnit baterie zhruba po uplynutí jednoho roku.

POKYNY K LIKVIDACI:

Zařízení, která doslouží, stále obsahují mnoho cenných materiálů, proto je prosím nelikvidujte s běžným 
komunálním odpadem. Namísto toho je zaneste do prodejny, kde hodláte zakoupit nový výrobek nebo 
na recyklační dvůr

V souladu s předpisy pro nakládání s odpady v rámci elektrických a elektronických zařízení musí být 

tento produkt zlikvidován odděleně. 



V souladu s předpisy pro nakládání s odpady v rámci elektrických a elektronických zařízení musí být 

tento produkt zlikvidován odděleně a v žádném případě nesmí být likvidován společně s komunálním 

odpadem. Produkt zlikvidujte na místě výhradně určeném k tomuto účelu.

Nevyhazujte baterie do koše, vždy využijte speciální sběrné boxy nebo je odevzdejte na místech k tomu 

určených.


