
Návod k použití pro následující produkt(y):

Digitální budík TFA 60.2005

Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete
jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo
poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná
dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno
recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do
domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny
elektro nebo místní sběrny odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte
životní prostředí.

Symboly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb =
Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu
(WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen
odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrny elektrického odpadu, aby bylo
zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy
neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu
a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozce : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika



Digitální budík TFA 60.2005

Před použitím
• Prosím pečlivě si přečtěte instrukce uvedené v tomto manuálu
• Dodržujte instrukce uvedené v manuálu předejdete tím poškození zařízení a ztrátě práv vyplývajících ze závad kromě nesprávného 

zacházení
• Nebudeme odpovědní za žádné poškození, které bude vyplývat z nedodržování těchto instrukcí
• Prosím přečtěte si zejména oznámení o bezpečnosti 
• Prosím uschovejte tento manuál pro příští využití

Obsah balení
• Digitální budík
• AC/DC napájecí adaptér
• Manuál s instrukcemi

Bezpečnostní pokyny
• Produkt je určen pouze pro oblast použití popsanou v tomto manuálu. Měl by být používán pouze dle těchto instrukcí.
• Jsou zakázány neautorizované opravy, úpravy nebo změny přístroje.
• Produkt není určen pro lékařské účely, užití na veřejnosti, ale pouze pro běžné použití v domácnosti.

Pozor! Riziko zranění elektrickým proudem:
• Zapojte přístroj do zásuvky a ujistěte se že vaše domácí rozvody mají napětí 230V
• Napájecí adaptér nesmí přijít do styku s vodou nebo vlhkostí. Je určený pouze pro provoz v suchém interiéru.
• Nepoužívejte přístroj pokud je napájecí adaptér poškozen.
• Umístěte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
• Vyjměte okamžitě ze zásuvky pokud dojde k poruše nebo pokud nebudete delší dobu přístroj používat
• Používejte pouze dodaný adaptér.

Pozor! Riziko úrazu:
• Umístěte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
• Baterie se nesmí vhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
• Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
• Nikdy nepoužívejte kombinaci staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Při nakládání s vytečenými bateriemi používejte 

ochranné rukavice a brýle. 

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!
• Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
• Chraňte před vlhkostí

Části

A: Čas
B: Symbol budíku
C: SNOOZE tlačítko
D: ALARM ON/OFF tlačítko
E: ALARM tlačítko

F: TIME tlačítko
G: MINUTE tlačítko
H: HOUR tlačítko
I: Prostor pro baterie

Zprovoznění 
• Zapojte napájecí adaptér do zásuvky. Odstraňte ochranou fólii z displeje.
Důležité! Ujistěte že vaše domácí rozvody mají napětí 230V, jinak hodiny mohou být poškozeny.
• Na displeji bliká 0:00.
• Držte TIME tlačítko a nastavte hodiny tlačítkem HOLD.
• Držte TIME tlačítko a nastavte minuty tlačítkem MINUTE.

Nastavení budíku
• Držte tlačítko ALARM a nastavte hodiny tlačítkem HOUR.
• Držte tlačítko ALARM a nastavte minuty tlačítkem MINUTE.
• Pro aktivaci budíku přepněte Alarm přepínač na ON.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!



• Objeví se symbol budíku v horním levém rohu displeje. Budík je aktivní.
• Při prvním zvonění budíku ho můžete tlačítkem ALARM zastavit.
• Nebo můžete aktivovat funkci odloženého buzení tlačítkem SNOOZE na horní straně budíku.
• Budík bude přerušen na 8-9 minut.
• Pro vypnutí funkce buzení přepněte ALARM přepínač na OFF.

Péče a údržba
• Čistěte jemným navlhčeným hadříkem, nepoužívejte čistící prostředky nebo rozpouštědla
• Vyjměte baterii pokud výrobek nebude po delší dobu v provozu
• Uchovávejte zařízení na suchém místě

Baterie
Pozor
• Výrobek pracuje pouze se síťovým adaptérem. Baterie slouží pouze jako podpůrný zdroj energie v případě selhání. Nové  nastavení

není nutné.
• Otevřete prostor pro baterie a vložte novou 9V baterii a dbejte na správnou polaritu.
• Vyjměte baterii z přístroje a vypojte adaptér pokud ho nebude delší dobu používat.

Specifikace

Podpůrná baterie: 1 x 9V (není v balení)

Napájecí adaptér: 220 - 240 V 50 Hz 5 W (v balení) 

Rozměry: 151 x 66 x 69 mm

Hmotnost : 300 g (pouze přístroj)

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
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