VLOŽENÍ/VÝMĚNA BATERIÍ
2x AAA baterie
1.
2.
3.
4.
5.

Odstranit šroub z krytu na baterie.
Odstranit kryt na baterie z hodin.
Vložit dve AAA baterie.
Přiložit zpět kryt na baterie na hodiny.
Připevnit šroubem kryt k hodinám.

UPOZORNĚNÍ O POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ

Nekombinovat alkaloidové, standardní (karbon-zinkové) nebo nabíjecí baterie.
Nekombinovat staré a nové baterie.
Mohou se používat jen baterie, které jsou stejného nebo ekvivalentního typu.
Nabíjecí baterie musejí být odstraněné z hračky predtím než se budou nabíjet.
Baterie musí být vložené do hračky se správnou polaritou.
Napájecí svorky nesmí být skratované.
Vybité baterie se musí odstranit z hračky.
Nevyhazujte baterie do ohně, baterie můžou explodovat nebo vytéct.
Použité baterie vždy odstraňte na bezpečném místě z dosahu dětí.
UPOZORNĚNÍ

RISK ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM
K snížení rizika zásahu elektrickým proudem nerozebírejte budík. Všechny části, které by se nedali
opravit uživatelem, se týkají servisu a kvalifikovaných pracovníků.

NASTAVENÍ
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NASTAVENÍ ČASU
HODINA

Stlačte a držte Nastavení času (TIME SET) a stlačováním tlačítka Hodina (HOUR) si navolíte hodinu,
kterou potřebujete.
MINUTY

Stlačte a držte Nastavení času (TIME SET) a stlačováním tlačítka Minuta (MINUTE) si navolíte minuty,
které potřebujete.
ZMĚNA 12/24 FORMÁTU

Stlačte 12/24HR pro změnu mezi 12 nebo 24 hodinovým formátem.
NASTAVENÍ ALARMU
HODINA

Stlačte a držte Nastavení alarmu (ALARM SET) a stlačováním tlačítka Hodina (HOUR) si navolíte
hodinu, kterou potřebujete.
MINUTY

Stlačte a držte Nastavení alarmu (ALARM SET) a stlačováním tlačítka Minuta (MINUTE) si navolíte
minuty, které potřebujete.
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ALARMU
ZAPNUTÍ ALARMU

Presuňte spínač na pozici s názvem ON. Symboly zvonu a snooze se rozsvítí na LCD displeji.
Alarm se rozezvoní po dosáhnutí nastaveného času a bude zvonit jednu minutu.
VYPNUTÍ ALARMU

Presuňte spínač na pozici s názvem OFF. Symboly zvonu a snooze zmizejí z LCD displeje.
SNOOZE

Po rozeznění alarmu, stlačte jednou SNOOZE tlačítko.
Alarm přestane pípat a zapne se mód snooze, při ktorém se po dalších pěti minutách znovu spustí
alarm.
ZADNÍ SVĚTLO (BACKLIGHT)

V jakémkoliv módě stlačte jednou SNOOZE. Displej se rozsvítí na pět sekund.

2

