
                                                                                   Návod k obsluze
T181C - Digitální hodiny budík s projekcí pro děti

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto
produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,
dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu
kdykoliv přečíst!
Funkce produktu

 Displej  věčného  kalendáře  (2000-2009),  čas,
datum a týden

 Teploměr:  Přechod  mezi  Celsiovou  a
Fahrenheitovou teplotou (0°C-50°C, 32°F-122°F)

 Přechod  mezi  12  hodinovým  a  24  hodinovým
módem

 Alarm akordů/přírodních zvuků
 Funkce zdřímnutí
 Funkce  odpočítávání  (načasování  od  00:00:00-

23:59:59 hodin)
 Funkce časovaní hudebního ocenění
 Mód hudebního ocenění
 Dynamická projekce barevné hvězdné oblohy doprovázené hudebními rytmy
 Funkce podsvícení

Mód času:
Pokud je produkt napájen, čas zpočátku ukazuje 12:00 AM ve 12 hodinovém systému a počáteční

čas je  1.  Leden  (počáteční  rok je 2010),  hodnota  teploty  je  zobrazena ve stupních  Celsia a funkce
zahrnující budík a zdřímnutí jsou vypnuty.
Nastavení času, data, měsíce a roku:

1. V módu času zmáčkněte  tlačítko SET pro přístup do nastavení  času a hodiny začnou blikat.
Zmáčknutím tlačítka UP nebo DOWN přizpůsobíte čas  a opakovaným zmáčknutím tlačítka SET a
tlačítko UP nebo DOWN přizpůsobíte minuty, rok, měsíc a datum před návratem na normální
zobrazení času (den v týdnu se může změnit automaticky vzhledem k nastavenému datu).

2. V módu nastavení, zmáčkněte jedenkrát tlačítko Mode, nebo nemačkejte žádné tlačítko po dobu
jedné minuty pro opuštění nastavení.

Přepínání mezi 12 hodinovým a 24 hodinovým módem:
V módu času zmáčkněte tlačítko UP pro přepnutí mezi 12 hodinovým a 24 hodinovým módem.

Funkce budíku a zdřímnutí:
1. V normálním módu času, zmáčkněte tlačítko MODE pro přistup k funkci budíku, se zobrazením

ALARM. Zmáčkněte tlačítko DOWN pro zapnutí funkcí budíku a zdřímnutí a zmáčkněte jej znovu
pro vypnutí funkcí, zobrazené značky ((( · ))) pro budík a Zz pro zdřímnutí. V normálním módu
času, žádná značka budíku nebo zdřímnutí indikuje, že byly tyto funkce vypnuty. V případě že
značky budíku a zdřímnutí nebyly zapnuty, budík nebude zvonit při dosažení nastaveného času,
funkce zdřímnutí není dostupná. Pokud je funkce vyžadována značka budíku a zdřímnutí musí být
zapnuty zároveň.

2. V módu budíku, zmáčkněte tlačítko SET a hodiny budíku začnou blikat. Zmáčkněte tlačítko UP
nebo DOWN pro upravení nahoru nebo dolů,  poté zmáčkněte tlačítko SET a tlačítko UP nebo
DOWN pro upravení minut, interval pro zdřímnutí a zvolte zvuk budíku (První je zvuk vlny moře,
druhý je zvuk bublin, třetí je motorka, čtvrtý je opětovné puštění všech předchozích, od pátého
do devátého jsou skladby klasické hudby a  poslední je opětovné puštění 5 – 9).
Po úpravě zmáčkněte tlačítko MODE dvakrát pro návrat do módu času.

3. Až budík dosáhne nastaveného času, barevné světlo se zapne po dobu 8 sekund. Poté začnou
hrát akordy/přírodní zvuky a zobrazí se obrázek barevné hvězdné oblohy se změnou hudebních
rytmů  a  zastaví  se  automaticky  po dvou minutách.  Pokud zvoní  alarm,  zmáčkněte  jakékoliv
tlačítko  pro  zastavení  alarmu.  Pokud  je  funkce  zdřímnutí  zapnuta,  akordy/zvuky  přírody  se
zapnou  při  dosažení  přednastaveného  intervalu  zdřímnutí  a  zastaví  se  automaticky po jedné
minutě. Ve stavu zvonícího alarmu nebo zdřímnutí, zmáčkněte dvakrát tlačítko SET pro zastavení
budíku nebo zdřímnutí. 
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Mód časovače:
1. V  módu  času,  zmáčkněte  dvakrát  tlačítko  Mode  pro  přístup  k  módu  odpočtu,  výchozí

zobrazení času je 23:59:59.
2. V časovacím módu, zmáčkněte tlačítko SET a hodiny začnou blikat. Zmáčknutím tlačítek UP

nebo  DOWN pro  úpravu  času  nahoru  nebo  dolů,  zmáčknutím  tlačítka  SET  opakovaně  a
tlačítek  UP  nebo  DOWN pro  úpravu minut  a  sekund  podle  pořadí  a  nakonec  zmáčkněte
tlačítko SET pro potvrzení.

3. Po  dokončení  nastavení  výše,  zmáčkněte  tlačítko  UP  pro  zahájení  časování  a  číslo
nastevených sekund se začne odečítat. Když časovač dosáhne 0 sekund, nastavený počet
minut se začne odečítat, po dosažení 0 se začne odečítat počet nastavených hodin. Pokud
časovač  dosáhne  00:00:00,  začne  hrát  zvuk  DiDiDi  po  dobu  jedné  minuty.  V  průběhu
časování, zmáčkutí tlačítka UP časování pozastaví.

4. Rozsah nastavení: 0-23 pro hodiny, 0-59 pro minuty a 0-59 pro sekundy.
5. Ve stavu nastavení, zmáčkněte tlačítko MODE pro návrat do módu času.

Mód teploměru:
Zobrazení  současné  okolní  teploty.  V  módu  zobrazení  času,  zmáčkněte  tlačítko  DOWN  pro

přepnutí mezi Celsiovou teplotou a Fahrenheitovou teplotou.
Normální  rozsah  měření:  0°C-50°C(32°F-122°F).  V  případě  rozšíření  rozsahu  měření,  Lo  je

zobrazení pod 0°C a Hi je zobrazení teploty nad 50°C, indikace přesažení měřeného rozsahu.
Funkce podsvícení

Podsvícení se automaticky vypne po 8 sekundách od zmáčkutí tlačítka
Funkce časovaného hudebního ocenění

V jakémkoliv stavu, zmáčkněte tlačítko TIME pro nastavení času pro hudební ocenění, počátčení
čas je 10 minut.

Zmáčkněte tlačítko znova pro zvolení 20/30/40/50/60 minut.
Mód hudebního ocenění

V  jakémkoliv  módu  zmáčkněte  SOUND  pro  vstup  do  demonstračního  módu  a  začnou  hrát
akordy/zvuky přírody a barevná lampa zobrazí obrázek barevné hvězdné oblohy se změnou hudebních
rytmů a časovač začně podle přednasaveného času pro čas hudebního ocenění. Až čas vyprší, zvuk a
světlo se zastaví automaticky. V průběhu hudebního ocenění, zmáčkněte tlačítko UP pro zvolení předchozí
skladby a zmáčknutím tlačítka down pro zvolení další skladby. 10 skladeb pro zvolení (První je zvuk vlny
moře, druhý je zvuk bublin, třetí je motorka, čtvrtý je opětovné puštění všech předchozích, od pátého do
devátého jsou skladby klasické hudby a  poslední je opětovné puštění 5 – 9).
Zdroj napájení a výměna baterií

3 kusy AAA 1,5V baterií  jsou použity pro napájení tohoto produktu. V připadě,  že je produkt
používán po dlouhou dobu, displej/světlo je slabé, zvuku chybí přesnost, zobrazuje se že schází napájení
a potřebuje být vyměněno. Odstraňte kdyt baterií a vyměňte staré baterie za 3 nové AAA 1,5V baterie
správně a poté nasaďte kryt baterií.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený 
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), 
neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na 
konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí 
a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, 
provedených třetí osobou. 
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