
CZ návod

ELEKTRICKÝ BUDÍK SB 1819

    1. Indikátor ALARM
    2. Horní tlačítko opakování SNOOZE
    3. Přepínač ALARM ON/OFF 
    4. Tlačítko ALARM k nařízení budíku
    5. Tlačítko TIME k nařízení času
    6. Tlačítko MINUTE k nařízení minut
    7. Tlačítko HOUR k nařízení hodin
    8. Přepínač DIMMER HI/LOW
    9. Přepínač ALARM HI/LOW 
    10. Přihrádka baterie

Když zapojíte budík do sítě, displej začne blikat na znamení, že čas není 
nařízen.

Nastavení času:
Stiskněte a přidržte tlačítko TIME a současně tiskněte HOUR, dokud 
nenařídíte správně hodiny. 
Stiskem tl. MINUTE nařizujete minuty.

Nastavení budíku:
Stiskněte a přidržte tlačítko ALARM a postupným stiskem tlačítek HOUR  a 
MINUTE  nařizujete hodiny a minuty.

Opakované zvonění:
Když budík zvoní, stiskněte tlačítko SNOOZE a budík zazvoní opět za 8-9 
minut. 
Lze opakovat šestkrát za hodinu.

Budík:
Posuvným řídítkem zapnete ALARM ON nebo vypnete OFF nastavený budík.
Posunutím přepínače ALARM HI/LOW nařídíte HI hlasité buzení nebo LOW 
normální buzení.

Nastavení jasnosti osvětlení DIMMER:
Posuvným řídítkem nastavíte  HI jasné nebo LOW tlumené osvětlení displeje.

Baterie:
Do spodní části přístroje lze vložit záložní 9V baterii dle nákresu, aniž byste 
odpojovali budík od sítě. 
Když je výpadek elektrického proudu, baterie zachová nastavený čas budíku, 
ale displej nic neukazuje. 



Přesto budík zazvoní přesně v nastavený čas. 
Když je výpadek elektrického proudu delší, může napájení z baterie způsobit 
zpoždění. Pak je třeba upravit nastavení času dle návodu.

Údržba:
Na čištění přístroje používejte suchý měkký hadřík. 
Nepoužívejte žíraviny nebo chemikálie. 
Udržujte přístroj suchý a čistý.

Bezpečnost:
Nevystavujte přístroj dešti nebo vlhku.
Žádné předměty naplněné vodou, např. vázy, nedávejte na přístroj.
Ventilace - přístroj by měl být umístěn tak, aby byla umožněna správná 
ventilace. 
Ventilaci nesmí bránit např. noviny, ubrus, závěs apod. 
Přístroj by neměl být umístěn na posteli, pohovce, pokrývce apod., mohlo by 
dojít k zablokování otvorů ventilace. 
Také umístění přístroje do uzavřeného prostoru, jako např. do knihovny nebo 
police, může zabránit přívodu vzduchu k ventilátoru.
Umístěte přístroj mimo dosah přímého slunečního záření, vysokých teplot 
(kamna, radiátory) a silných otřesů.
Elektrická šňůra by měla být vedena tak, aby se po ní nechodilo nebo aby 
nedošlo k jejímu přeskřípnutí jinými předměty, zvláštní pozornost věnujte 
zástrčce, vhodné zásuvce a části, kde šňůra vychází z přístroje.
Když přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte ho od sítě a vyjměte baterie.
Neriskujte zásah elektrickým proudem a neotevírejte kryt přístroje, uvnitř 
nejsou žádné prvky k seřizování.
Nepoužívejte přístroj, když je poškozený přívod elektrické energie - vyměnit 
jej může pouze odborný servis.
Před použitím pečlivě prostudujte návod a uschovejte jej pro použití v 
budoucnu.
Výkonový štítek je na spodní části jednotky.
Vlivem elektrostatického výboje se může výrobek automaticky vynulovat, pak 
je třeba znovu nařídit všechny funkce pro normální užívání.


