
NÁVOD K POUŽITÍ BUDÍKU C02.2756

1. Rádiovì øízený èas
2. 12/24 hodinový displej
3. Dny v týdnu v 6-ti jazycích
4. Osvìtlený displej
5. Teplomìr
6. Budík

FUNKCE

RÁDIEM ØÍZENÝ ÈAS

- Budík zaène automaticky vyhledávat signál ihned po vložení baterií.
- Budík automaticky kontroluje èas každý den v 3:00 pro zaruèení naprosté pøesnosti
 nastavení. Pokud není bìhem 5 minut signál nalezen, hledání je zastaveno a opakuje se
  v hodinových intervalech celkem 4 krát.
- Budík zkontroluje èas také po zmáèknutí horní a dolní šipky souèasnì. Pokud není 
 signál bìhem 5 -ti minut obdržen, znak na displeji zmizí a vyhledávání bude opakováno
  4-krát vždy  v celou hodinu.
- Pokud chcete vyhledávání signálu zastavit, stisknìte opìt souèasnì horní a dolní šipku.

RUÈNÍ NASTAVENÍ ÈASU

- Dlouze zmáèknìte "MODE", zaènou blikat èíslice hodin, požadovanou hodnotu si
 navolíte   pomocí  šipek. Opìtovným stiskem "MODE" se budete dále pøepínat
  na minuty, sekundy, rok, mìsíc, den, èasová zóna. Potøebné hodnoty navolíte šipkami.
- Budík je nastaven na støedoevropský èas, mìla by zde být nastavena èasová zóna 00.
- P okud je budík používán v jiné èasové zónì, je potøeba nastavit èasový rozdíl.
-  Nastavování se  ukonèí automaticky po 10-ti sekundách, kdy na hodinách nic
  nenastavujete.

BUDÍK
- Zapnutí/vypnutí budíku pomocí tlaèítka "ALARM On/Off".
- Pro nastavení èasu stisknìte "MODE ". Na pravé stranì se objeví nápis "ALM".
- Poté dlouze stisknìte "MODE", zaène blikat èíslice hodin, šipkami nastavte požadovanou
  hodinu, zmáèknutím "MODE" se pøepnete na minuty a nastavíte je stejnì jako hodiny.
- Stiskem "MODE" potvrdíte nastavení.
- Pípání budíku vypnete stiskem tlaèítka "LIGHT/SNOOZE". Buzení se dube opakovat
  vždy po 24 hodinách.
- Pro úplné vypnutí budíku stisknìte "MODE" a poté pomocí horní šipky nastavíme OFF.



- Stisknìte horní tlaèítko, svìtlo se rozsvítí na 5 sekund.

SVÌTLO

- Teplomìr mìøí teplotu ve stupních Celsia a ve stupních Fahrenheita. Požadovanou
 stupnici nastavíte pomocí tlaèítka "°C/°F". 

TEPLOMÌR

- Tlaèítka nefungují v dobì kdy budík vyhledává signál.
- Nepokládejte budík blízko vìcí jako je poèítaèový monitor, televize apod.
- Teplota je mìøena v rozmezí od 0°C do 60°C.
- Nepoužívejte budík v koupelnì ani na jiných místech s vysokou vlhkostí.
- Hodiny se vynulují pokud z nich vytáhnete baterii.

POZNÁMKY


