
Budík se zvuky přírody
Návod k použití
Děkujeme vám za projevenou důvěru a zakoupení tohoto výrobku. Přejeme Vám mnoho spokojenosti 

s tímto výrobkem.

 Prosím, přečtěte si před prvním použitím tento návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro 

pozdější nahlédnutí.

HODINY
A) Nastavení času (režim zobrazení normálních hodin)

FUNKCE
Stisknout tlačítko

SET°C/°F /

Přepínání mezi 12-ti hodinovým 
a 24 hodinovým režimem

1 krát
Stiskněte pro výběr požadovaného 
režimu

Nastavení hodin 2 krát Stiskněte pro nastavení hodiny

Nastavení minut 3 krát Stiskněte pro nastavení minut

Nastavení roku 4 krát Stiskněte pro nastavení roku

Nastavení měsíce 5 krát Stiskněte pro nastavení měsíce

Nastavení dne měsíce 6 krát Stiskněte pro nastavení dne měsíce

Potvrdit zadané nastavení 7 krát

B) Nastavení budíku (v normálním režimu času)

FUNKCE
Stisknout tlačítko

ALARM SET°C/°F /

Vstup do nastavení budíku 1 krát

Nastavit hodinu buzení 1 krát
Stiskněte pro nastavení požadované 

hodiny

Nastavit minuty buzení 2 krát
Stiskněte pro nastavení požadovaných 

minut

Nastavit rozsvícení před buzením 3 krát
Stiskněte pro nastavení požadovaných 

minut

Potvrdit zadané nastavení 4 krát

Upozornění:
1.  Stiskněte tlačítko AL ON/OFF pro přepnutí na budík, když jste v režimu zobrazení normálních hodin.

2.  Jakmile ukončíte nastavení, stiskněte tlačítko TIME pro návrat do režimu zobrazení normálních hodin.

3.  Světlo můžete nastavit tak, aby se jeho intenzita postupně zvyšovala, podobně jako při východu slunce a to ještě před 

sepnutím zvuku budíku! Pokud nastavíte na displeji „---“, světlo budíku se nebude rozsvěcovat. Pokud nastavíte „00“, světlo 

se rozsvítí pouze během buzení (zvuku budíku). Můžete nastavit rozsvěcování před sepnutím zvuku budíku trvající od 

1 minuty do 60 minut.

4.  Jakmile nastane čas buzení, sepne se zvuk budíku - jeden ze zvuků přírody - po dobu 1 minuty. Mezitím se automaticky 

zapne funkce opakovaného buzení a za 5 minut se aktivuje znovu zvuk budíku.

5.  Pro vypnutí budíku stiskněte ALARM. Pokud stisknete tlačítko AL ON/OFF, pouze aktivujete funkci opakovaného buzení. Po-

kud stisknete tlačítko SOUND ON/OFF, v tu chvíli vypnete zvuk budíku, ale současně aktivujete funkci opakovaného buzení.

6.  Pro poslech zvuků přírody stiskněte tlačítko SOUND ON/OFF. Jako zvuk budíku zůstane uložený poslední vybraný zvuk.

C) Nastavení teploměru (v normálním režimu času)
Stiskněte a podržte tlačítko SET °C/°F pro přepínání mezi zobrazením ve stupních Celsia nebo stupních Fahrenheita.

PODSVÍCENÍ A ZVUKY PŘÍRODY
1.  Stiskněte  pro zapnutí podsvícení. Stiskněte znovu pro vypnutí.

2.  Pro zapnutí zvuku přírody stiskněte tlačítko SOUND ON/OFF. Poté stiskněte tlačítko SELECT pro výběr ze zvuků přírody. 

Celkem je na výběr z 10 různých zvuků - zpěv ptáků, moře a racci, říčka, letní noc, déšť, svítání, vyzvánění telefonu či zvonku 

atd..Také lze nastavit hlasitost stiskem tlačítka VOLUME.

Prosím, nezapomeňte, že pro úsporu energie se přehrávání zvuku automaticky vypne po půl hodině. Pokud si přejete 

pokračovat v poslechu, stiskněte tlačítko SOUND ON/OFF.

POZNÁMKA
1.  Pokud začne být intenzita světla nízká nebo zvuk už není dobře slyšitelný, vyměňte baterie. Zdroj napájení: 3ks 1,5V baterií 

typu AAA.

2.  Můžete použít také příslušný adaptér (DC 6V/300mA). Konektor adaptéru zapojte do jacku na budíku „DC 6V“.

Instalace a výměna baterií
Otevřete kryt přihrádky na baterie. Vložte 3ks 1,5V baterií typu AAA. Dbejte na správnou polaritu baterií (plus, mínus). Kryt 

nasaďte zpět. Kryt je zajištěn šroubkem.

Technické údaje
Zdroj napájení

a) 3ks 1,5V baterií typu AAA

b)  adaptér:

DC 6V/300mA

AC 230V / 50Hz

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
• Používejte pouze kvalitní alkalické baterie stejného typu.

• Vložení baterií může provádět jen dospělá osoba.

•  Při použití baterií nekombinujte různé typy baterií ani nekombinujte použití starých a nových baterií jednoho typu.

• Nikdy nenabíjejte obyčejné či alkalické baterie!

• Baterie by mohly vytéct nebo explodovat.

• Nabíjejte pouze Ni-Cd a NiMH baterie.

• Baterie nevystavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka!

• Baterie nevhazujte do ohně!

• Baterie udržujte mimo dosah dětí.

• Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje.

• Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

•  Pokud z baterie vyteče elektrolyt - chraňte oči před kontaktem s elektrolytem! V případě jakéhokoli kontaktu elektrolytu 

baterií s očima se ihned řiďte následujícími pokyny:

• Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního 

odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů 

na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte 

od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 

národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny 

uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili 

pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání

-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 

opotřebení … )

-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)

- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.

-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných 

nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné 

škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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Budík cestovní & odpuzovač hmyzu
Frekvenci odpuzovače si můžete otočením knofl íku nastavit na nižší nebo vyšší 
stupeň. Vědci zjistili, že většina hmyzu, který kouše nebo štípe lidi, jsou těhotné 
samičky, které jsou znechuceny zvukem vydávaným samci stejného druhu. Tento 
odpuzovač byl vyvinut tak, aby jeho vnitřní obvody vyluzovaly frekvenci iden-

tickou se zvukovou frekvencí, kterou vylučují samečci a tak efektivně odpuzuje většinu hladových 
samiček. Na světě je ale přes 3000 druhů kousavého hmyzu a každý druh může reagovat na jinou 
zvukovou frekvenci.

Frekvence se přepínají posuvným přepínačem vlevo 
(0 – vypnuto, 1 – nižší frekvence, 2 – vyšší frekvence)

Nastavení času buzení
• Stiskněte tlačítko SET, časový údaj a ikona AL , která se objeví uprostřed displeje, budou blikat. 
•  Tlačítkem MODE zvolte postupně

    “       “   každou hodinu budík pípne

    “        “  budík je zapnutý
    (jeli symbol zobrazený, je funkce aktivována)

• Znovu stiskněte tlačítko SET a potom stiskněte tlačítko MODE pro nastavení hodin.
• Znovu stiskněte tlačítko SET a potom stiskněte tlačítko MODE pro nastavení minut.
•  Stiskněte tlačítko SET pro navrácení do normálního času.
•  Posuvným přepínačem VOLUME zvolte hlasitost budíku a pípnutí
•  Buzení přerušíte stiskem jakéhokoliv tlačítka

Nastavení času a data
• Stiskněte 4x tlačítko SET. 
• Pro nastavení měsíce stiskněte tlačítko MODE.
• Pro natavení data stiskněte jednou tlačítko SET a potom stiskněte tlačítko MODE.
• Pro nastavení hodin stiskněte tlačítko MODE (výběr z 12 a 24 hodinového režimu).
• Pro nastavení minut stiskněte tlačítko SET a potom stiskněte tlačítko MODE. 
• Stiskněte tlačítko SET pro navrácení do normálního času.

Tlačítko MODE
Při zobrazení času stiskněte tlačítko MODE a ukáže se vám, na jaký čas máte nastavený budík. Po 
opětovném stisku se ukáže datum . Znovu stiskněte MODE a zobrazí se vteřiny (Pro vynulování 
vteřin stiskněte tlačítko SET.) Znovu stiskněte MODE pro návrat na aktuální čas.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti p roduktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte 

do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde 

budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních 

dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 

podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu 

odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku 

se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek 

pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání

-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 

opotřebení … )

-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)

- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.

-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či 

nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese 

riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

CZ



• Baterie nevystavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka!

• Baterie nevhazujte do ohně!

• Baterie udržujte mimo dosah dětí.

• Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje.

• Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

•  Pokud z baterie vyteče elektrolyt - chraňte oči před kontaktem s elektrolytem! V případě jakéhokoli kontaktu elektrolytu 

baterií s očima se 

ihned řiďte následujícími pokyny:

• Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního 

odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů 

na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte 

od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu 

s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny 

uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili 

pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání

-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 

opotřebení … )

-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)

-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.

-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných 

nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné 

škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Hudební budík
s projekcí hvězdné oblohy
Návod k použití
 Děkujeme vám za projevenou důvěru a zakoupení tohoto výrobku. Přejeme Vám mnoho spoko-

jenosti s tímto výrobkem. Prosím, přečtěte si před prvním použitím tento návod k použití. Návod 

doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí.

Funkce
- zobrazení věčného kalendáře (2000-2099), času, data a dnu v týdnu

- teploměr s přepínáním jednotek stupňů Celsia nebo Fahrenheita (0°C~50°C, 32°F~122°F)

- přepínání mezi 12-ti hodinovým a 24 hodinovým režimem

- buzení skladbou nebo zvuky přírody

- funkce Snooze - opakování buzení

- funkce odpočítávání (časování od 00:00:00 - 23:59:59 hodin)

- funkce časovaného přehrávání melodií

- režim přehrávání melodií

- dynamická projekce barevné hvězdné oblohy s hudebním doprovodem

- funkce podsvícení

Režim čas
Po zapnutí budíku se nejprve zobrazí čas 12:00AM v 12-ti hodinovém režimu a výchozí datum je 1.leden: January 1 (výchozí 

rok je 2010), teplota je přednastavená pro zobrazení ve stupních Celsia a funkce budíku a opakovaného buzení jsou vypnuté.

Nastavení času, dne v měsíci, měsíce a roku
1.  V režimu čas stlačte tlačítko SET pro vstup do nastavení času. Hodnota pro hodiny začne blikat. Stlačte tlačítko UP nebo 

DOWN, zadejte hodiny. Znovu stlačte SET a pomocí UP nebo DOWN zadejte minuty. Opakujte pro zadání roku, měsíce a 

dne v měsíci. 

2.  V režimu nastavení stlačte tlačítko MODE 2krát nebo vyčkejte 1 minutu pro ukončení režimu nastavení.

Přepínání mezi 12-ti hodinovým a 24 hodinovým režimem
V režimu čas stlačte tlačítko UP pro přepínání mezi 12-ti a 24 hodinovým režimem.

Funkce budík a opakované buzení
1.  V normálním režimu času stlačte tlačítko MODE pro vstup do režimu nastavení buzení. Na displeji se zobrazí ALARM. Pro 

aktivaci, zapnutí budíku stlačte tlačítko DOWN, pro zrušení, vypnutí budíku stlačte DOWN znovu. Ikonka pro klasický budík 

je (((.))). Ikonka pro opakované buzení je Zz. V normálním režimu času není vypnutí funkcí buzení indikováno žádnou 

ikonkou. Pokud jste neaktivovali funkci buzení, budíky nebudou aktivní, třeba že jste nastavili čas pro buzení. Budík je 

třeba zapnout. Stejně tak, pokud vidíte pouze ikonku pro klasický budík, bude zapnutá pouze funkce klasického budíku 

(opakované buzení je vypnuté). Pokud chcete také opakované buzení, je třeba tuto funkci zapnout, musí se současně 

zobrazit obě zmíněné ikonky.

2.  V režimu nastavení buzení stlačte tlačítko SET, rozblikají se hodiny budíku. Stlačte tlačítko UP nebo DOWN, nastavte hodinu 

buzení. Poté stlačte SET a pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte minuty, interval opakovaného buzení a vyberte zvuk 

budíku. (První zvuk jsou mořské vlny, druhý zvuk bublin, třetí bublající voda, čtvrtý střídání předchozích variant, pátý až 

devátý zvuk melodie klasické hudby, poslední je střídání zvuků 5-9).

3.  Jakmile nastane čas buzení, v prvních 8 sekundách se rozsvítí barevná lampa, poté se začne přehrávat zvuk budíku a 

barevná projekce se bude měnit dle rytmu melodie. Po 2 minutách se automaticky ukončí. Pokud chcete budík vypnout 

hned, stačí stisknout kterékoli tlačítko. Pokud jste aktivovali funkci opakovaného buzení, po uplynutí Vámi zapnutého 

času se budík začne znovu zvonit vybraným zvukem a vyzvánění se automaticky vypne po 1 minutě. Pro vypnutí budíku 

a opakovaného buzení stlačte tlačítko SET.

Režim časovače
1.  V režimu času stlačte tlačítko MODE 2krát pro vstup do režimu odpočítávání. Výchozí zobrazení času je 23:59:59.

2.  V režimu odpočítávání stlačte tlačítko SET, rozblikají se hodiny. Stlačte tlačítko UP nebo DOWN, nastavte hodinu startu 

odpočítávání. Poté stlačte SET a pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte minuty a sekundy odpočítávání. Nakonec stlačte 

SET pro potvrzení.

3.  Jakmile dokončíte předchozí nastavení, stlačte tlačítko UP pro start odpočítávání. Jakmile sekundy dosáhnou hodnoty 0, 

hodnota pro minuty se sníží, jakmile minuty dosáhnou hodnoty 0, hodnota pro hodiny se sníží. Jakmile celkový čas dosáhne 

hodnoty 00:00:00, ozve se zvukový signál DiDiDi po dobu jedné minuty. Pro pausu odpočítávání stiskněte DOWN.

4.  Rozmezí nastavení: 0~23 pro hodiny, 0~59 pro minuty, 0~59 pro sekundy.

5. V režimu nastavení odpočítávání stlačte tlačítko MODE pro návrat do režimu času.

Režim teploměru
Zobrazuje aktuální okolní teplotu. V režimu nastavení času stlačte tlačítko SET pro přepínání mezi zobrazením ve stupních 

Celsia a ve stupních Fahrenheita. Rozsah měření je 0°C~50°C (32°F~122°F). V případě překročení měřícího rozsahu se na 

displeji zobrazí Lo, pokud je teplota nižší než 0°C. Pokud je teplota vyšší než 50°C, na displeji se zobrazí Hi.

Funkce podsvícení
Funkce podsvícení displeje se automaticky vypne po 8 sekundách od stisknutí tlačítka.

Funkce časovaného přehrávání melodií
V jakémkoli režimu po stlačení tlačítka TIME nastavíte dobu přehrávání melodie. Výchozí hodnota je doba 10 minut. Stlačte 

znovu pro volbu 20/30/40/50/60 minut.

Režim přehrávání melodií
V jakémkoli režimu stlačte tlačítko SOUND pro vstup do režimu přehrávání melodií, začnou se přehrávat zvuky přírody/klasické 

melodie, rozsvítí se barevná lampa a projekce se bude měnit dle rytmu melodie a odpočítávání doby přehrávání začne dle 

nastavené hodnoty doby přehrávání melodie. Jakmile doba vyprší, automaticky se vypne zvuk i projekce. Pro přepínání 

melodií stlačte UP pro přepnutí na předchozí melodii, stlačte DOWN pro přepnutí na následující melodii. Na výběr je 10 melodií 

(První zvuk jsou mořské vlny, druhý zvuk bublin, třetí bublající voda, čtvrtý střídání předchozích variant, pátý až devátý zvuk 

melodie klasické hudby, poslední je střídání zvuků 5-9).

Vkládání a výměna baterií
Budík funguje na 3ks 1,5V baterií typu AAA. Pokud začne být světlo displeje či projekce slabé, slabý zvuk, je nutné vyměnit 

baterie. 

Instalace baterií: Otevřete kryt přihrádky na baterie. Vložte 3ks 1,5V baterií typu AAA. Dbejte na správnou polaritu baterií (plus, 

mínus). Kryt nasaďte zpět.

Připojení budíku na adaptér
Budík lze trvale připojit na adaptér 6V – není součástí dodávky. Dbejte na správnou polaritu – může dojít k nevratnému poško-

zení budíku.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
• Manipulace s budíkem není určena dětem do 3 let.

• Používejte pouze kvalitní alkalické baterie stejného typu.

• Vložení baterií může provádět jen dospělá osoba.

•  Při použití baterií nekombinujte různé typy baterií ani nekombinujte použití starých a nových baterií jednoho typu.

• Nikdy nenabíjejte obyčejné či alkalické baterie!

• Baterie by mohly vytéct nebo explodovat.

• Nabíjejte pouze Ni-Cd a NiMH baterie.
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