
LED budík s FM rádiem         CZ 

 

1. Tlačítko ON/OFF   6. Tlačítko AL2 VOL   11. AL1 BUZZER 

2. Tlačítko HOUR TU-   7. Tlačítko SET/PRE M+   12. AL1 RADIO 

3. Tlačítko MIN TU+    8. Kryt prostoru pro baterie  13. AL2 BUZZER 

4. Tlačítko DIMMER/SNOOZE  9. Anténa    14. AL2 RADIO 

5. Tlačítko AL1 VOL   10. Napájecí kabel 

 

Před prvním použitím 

Vložte do prostoru pro baterie dvě „AAA“ mikrotužkové baterie. Dbejte na správné vložení baterií dle 

naznačené +/- polarity. Baterie uchovají čas a nastavení přístroje v době, kdy bude přerušena 

dodávka elektrického proudu. V případě, že dojde k přerušení dodávky elektřiny, displej budíku sice 

zhasne, ale budík dále funguje. Používejte pouze baterie stejného stáří, používejte pouze nové 

baterie.  

Zapojte budík do 230V elektrické sítě.  

- důležité upozornění: Čas i časy budíků lze upravovat pouze, pokud je rádio vypnuté. 

Nastavení času 

Po vložení baterií/připojení k síti začnou číslice blikat. Budík je takto připraven pro nastavení času. 

Následujte dále popsaný postup. Stiskněte a přidržte tlačítko SET/PRE M+ (7) po dobu asi tří vteřin. 

1. Opakovaně tiskněte tlačítko HOUR TU- (2) pro nastavení hodin 

2. Opakovaně tiskněte tlačítko MIN TU+ (3) pro nastavení minut 

3. Stiskněte tlačítko SET/PRE M+ (7) pro ukončení nastavení – číslice přestanou blikat 

Nastavení času budíku  

Tento budík má funkci dvou budících časů, které je možné používat nezávisle na sobě. Princip 

nastavení obou budíků je stejný. U obou budíků máte možnost vybrat si mezi buzením radiem nebo 

bzučákem.  

Stiskněte tlačítko AL1 VOL- (5) pro prohlížení alarmu1 s bzučákem. Stiskněte znovu tlačítko AL1 VOL- 

(5) pro prohlížení alarmu1 s radiem. Stiskněte znovu tlačítko AL1 VOL- (5) pro návrat na aktuální čas. 

Veškeré nastavování alarmu2 je shodné s nastavováním alarmu1, pouze se zamění tlačítko  

AL1 VOL- (5)  za AL2 VOL+ (6). 

Pro nastavení času budíku vyberte alarm1 nebo alarm2 a bzučák nebo rádio. Ve chvíli, kdy číslice 

blikají, následujte níže vypsaný postup:  



1. Opakovaně tiskněte tlačítko HOUR TU- (2) pro nastavení hodin 

2. Opakovaně tiskněte tlačítko MIN TU+ (3) pro nastavení minut 

3. Stiskněte tlačítko AL1 VOL- (5) nebo AL2 VOL+ (6) pro ukončení nastavení – číslice přestanou blikat 

Pro zapnutí alarmu1/ alarmu2 stiskněte tlačítko AL1 VOL- (5)/ AL2 VOL+ (6). Když se dostanete na 

vybraný alarm, několik vteřin počkejte, číslice přestanou blikat. Rozsvítí se symbol nastaveného – 

aktivního budíku (11) (12) (13) (14). 

Když se spustí alarm, stiskněte tlačítko ON/OFF (1) pro vypnutí alarmu. Pokud stisknete tlačítko 

DIMMER/SNOOZE (4), alarm se přeruší a opakovaně zazvoní po 9 minutách.   

Pro úplnou deaktivaci budíku stlačujte opakovaně tlačítko AL1 VOL-/ AL2 VOL+ do té doby než zmizí 

symboly (11) (12) (13) (14).  

Funkce rádia 

- důležité upozornění: Rádio lze nastavovat pouze, pokud je zapnuté. 

Základní postup: 

1. Jedním stlačením tlačítka ON/OFF (1) zapnete rádio 

2. Dalším stisknutím tlačítka ON/OFF (1) rádio vypnete 

3. Jedním stlačením tlačítka MIN TU+ (3) nebo HOUR TU- (2) posunete rádiovou stanici vždy o 0.1mHz 

4. Stisknutím a přidržením tlačítka MIN TU+ (3) nebo HOUR TU- (2) po dobu tří vteřin spustíte 

automatické hledání následující stanice 

5. Stisknutím tlačítka AL1 VOL- (5) nebo AL VOL+ (6) můžete upravit hlasitost rádia v rozpětí 00 

(nejtišší) až 15 (nejhlasitější) 

6. Přemístěním antény můžete dosáhnout kvalitnějšího signálu 

Paměť přednastavených stanic: 

1. Budík je schopný zapamatovat si až deset stanic 

2. Pro uchování do paměti nalaďte požadovanou stanici, poté stiskněte a podržte tlačítko  

SET/PRE M+ (7) po dobu asi dvou vteřin. Na displeji se rozbliká číslo začínající písmenem P 

3. Opakovaně tiskněte tlačítko MIN TU+ (3) nebo HOUR TU- (2) pro výběr mezi uloženými stanicemi, 

poté jednou stiskněte tlačítko SET/PRE M+ (7) pro potvrzení 

4. Pokud chcete vybrat jinou stanici, tiskněte tlačítko SET/PRE M+ (7) dokud nenaleznete 

požadovanou stanici 

Režim spánku 

Ve chvíli, kdy je rádio zapnuté, stiskněte tlačítko DIMMER/SNOOZE (4) pro vstup do nastavení režimu 

spánku. Opakovaným stlačováním tohoto tlačítka nastavíte požadovaný počet minut.  Po uplynutí 

této doby se rádio automaticky vypne.  

DIMMER 

Když je rádio vypnuté, můžete nastavit jas displeje. Tiskněte tlačítko DIMMER/SNOOZE (4) a vyberte 

mezi dvěma úrovněmi jasu displeje.  

Upozornění 

Tento budík je určen pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření 

ani působení vody a vlhkosti.  

Na trh dodává: 

Jasněna Vláhová 

Nové Město nad Metují 

www. vlahova.cz 


