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PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY, 
UJISTĚTE SE, ŽE JIM ROZUMÍTE A PAK JE DODRŽUJTE.

UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU

ELEKTRICKÝM PROUDEM,
NEOTVÍREJTE

Symbol blesku 
v rovnostranném 
trojúhelníku upozorňuje 
uživatele na existenci 
neizolovaného 
„nebezpečného napětí“ 
uvnitř přístroje, které 
může mít takovou 
velikost, že hrozí 
nebezpečí úrazu osob 
elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: ABY NEDOŠLO 
K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, 
NEOTEVÍREJTE KRYT (NEBO ZADNÍ 
ČÁST) PŘÍSTROJE. UVNITŘ NEJSOU 
ŽÁDNÉ ČÁSTI, KTERÉ BY MOHL 
UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. PŘENECHTE 
OPRAVY KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM 
TECHNIKŮM.

Symbol vykřičníku 
umístěný 
v rovnostranném 
trojúhelníku upozorňuje 
uživatele na důležité 
pokyny pro obsluhu 
a údržbu (opravy), 
které se nacházejí 
v doprovodné 
dokumentaci přístroje.

UPOZORNĚNÍ: 
ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, UMÍSTĚTE ŠIROKÝ HROT ZÁSTRČKY 
NAD ŠIROKOU ŠTĚRBINU A ZASUŇTE ZÁSTRČKU AŽ NA DORAZ.

VAROVÁNÍ: 
PRO MINIMALIZACI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 
NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ PŮSOBENÍ DEŠTĚ ČI VLHKOSTI.
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UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. Tlačítko Time Set (Nastavení času)
2. Tlačítko ▼
3. Tlačítko ▲
4. Tlačítko Snooze/Dimmer (Opakované buzení/Tlumení jasu)
5. Tlačítko 1
6. Tlačítko 2
7.  Tlačítko
8. LED indikátor PM (Odpoledne) 
9. Displej
10. LED indikátor Alarm1 (Budík 1)
11. LED indikátor Alarm2 (Budík 2)
12. Reproduktor 
13. Konektor DC (Stejnosměrné napájení)
14. Prostor pro záložní baterii
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ZDROJ ENERGIE TOHOTO PŘÍSTROJ 
Tento přístroj je navržen pro napájení pomocí 9V síťového adaptéru. 
Připojte malý konektor adaptéru do konektoru DC (Stejnosměrné napájení).
Připojte síťový adaptér do jakékoli vhodné zásuvky v domácnosti s napětím 230 V ~ (stříd.), 50 Hz, 
svislým nebo vodorovným směrem.

ZÁLOŽNÍ BATERIE:
Do přístroje můžete vložit 1 knofl íkovou 3V baterii CR2025 (není součástí příslušenství) a používat ji 
jako záložní baterii pro zachování času při výpadku síťového napájení. V případě výpadku síťového 
napájení se na displeji hodin přestane zobrazovat čas, ale provoz hodin zůstane nepřerušen a bude 
se udržovat aktuální čas. Pokud je použita záložní baterie, zobrazení hodin a další funkce se po 
obnovení dodávky elektrické energie obnoví. Záložní baterii je nutno v případě potřeby vyměnit; 
pokud nebudete hodiny dlouho požívat nebo pokud je chcete na delší dobu uskladnit, vyjměte z nich 
prosím baterii. 

NASTAVENÍ ČASU A DATA 
1. Stiskněte a podržte tlačítko TIME SET - na LCD displeji začne blikat čas hodin. 
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte počet hodin a pak stiskněte tlačítko TIME SET - začne 

blikat počet MINUT. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte počet minut. 
3. Stiskněte znovu tlačítko TIME SET a stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte režim 12H 

(12 hodin) nebo 24H (24 hodin).
4. Stiskněte tlačítko TIME SET pro potvrzení: na displeji začne blikat rok - pomocí tlačítka ▲ 

nebo ▼ jej nastavte
5. Stiskněte tlačítko TIME SET pro potvrzení: na displeji začne blikat měsíc - pomocí tlačítka ▲ 

nebo ▼ jej nastavte
6. Stiskněte tlačítko TIME SET pro potvrzení: na displeji začne blikat datum - pomocí tlačítka ▲ 

nebo ▼ jej nastavte
7. Stiskněte tlačítko TIME SET pro potvrzení: na displeji se obnoví normální zobrazení

Budík lze aktivovat v některém z 10 režimů:
1. Na displeji je zobrazeno 1-7, budík je aktivní od Pondělí do Neděle
2. Na displeji je zobrazeno 6-7, budík je aktivní v Sobotu a Neděli
3. Na displeji je zobrazeno 1-5, budík je aktivní od Pondělí do Pátku
4. Na displeji je zobrazeno 1, budík je aktivní pouze v Pondělí
5. Na displeji je zobrazeno 2, budík je aktivní pouze v Úterý
6. Na displeji je zobrazeno 3, budík je aktivní pouze ve Středu
7. Na displeji je zobrazeno 4, budík je aktivní pouze ve Čtvrtek
8. Na displeji je zobrazeno 5, budík je aktivní pouze v Pátek.
9. Na displeji je zobrazeno 6, budík je aktivní pouze v Sobotu
10. Na displeji je zobrazeno 7, budík je aktivní pouze v Neděli
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NASTAVENÍ BUDÍKU  
1. Stiskněte a podržte tlačítko „%“ - začne blikat počet HODIN a indikátor ALARM 1 (Budík 1). 

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte počet hodin. Po nastavení požadovaného počtu hodin 
stiskněte tlačítko „%“ - začne blikat počet MINUT. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte počet 
minut. 

2. Stiskněte tlačítko „%“ pro potvrzení - na displeji začne blikat aktivní režim budíku. Stisknutím 
tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte požadovaný režim 

3. Stiskněte tlačítko „%“ pro potvrzení - začne blikat čas HODIN a indikátor ALARM 2 (Budík 2). 
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte počet hodin. Po nastavení požadovaného počtu hodin 
stiskněte tlačítko „%“ - začne blikat počet MINUT. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte počet 
minut. 

4. Stiskněte tlačítko „%“ pro potvrzení - na displeji začne blikat aktivní režim budíku. Stisknutím 
tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte požadovaný režim 

5. Stiskněte tlačítko „%“ pro potvrzení

AKTIVACE BUDÍKU (BUDÍK 1)
Opakovaným stisknutím tlačítka „%1“ zobrazte na displeji indikaci „bb“ a počkejte 3 sekundy, než se 
na displeji obnoví normální zobrazení a než se rozsvítí indikátor Alarm 1 (Budík 1). V nastavený čas 
budíku se ozve bzučák.

ZRUŠENÍ BUDÍKU (BUDÍK 1)
Opakovaným stisknutím tlačítka „1“ zobrazte na displeji indikaci „OFF“ (Vypnuto) a počkejte 3 
sekundy, než se na displeji obnoví normální zobrazení a než zhasne indikátor Alarm 1 (Budík 1).  

NASTAVENÍ BUDÍKU 2
Provádí se stejně jako u budíku 1. Musíte jen stisknout tlačítko „2“ namísto tlačítka „1“. 
(Namísto indikátoru Alarm 1 se rozsvítí indikátor Alarm 2.)

ZASTAVENÍ BUDÍKU 
Stiskněte tlačítko „“ - budík znovu zazvoní další den

FUNKCE OPAKOVANÉHO BUZENÍ
Pokud si chcete ještě několik minut zdřímnout, můžete stisknutím tlačítka SNOOZE/DIMMER buzení 
o přibližně 9 minut odložit. 

FUNKCE TLUMENÍ JASU
V normálním režimu (nikoli v režimu budíku) nastavte opakovaným stisknutím tlačítka SNOOZE/
DIMMER úroveň jasu LED segmentů na požadovanou hodnotu

TECHNICKÉ ÚDAJE
Spotřeba energie:  3 W
Síťový adaptér:  AC (stříd.) 9 V, 250 mA (je součástí dodávky)
Záložní baterie:  1 x CR2025, 3 V (není součástí dodávky)
Rozměry:   182 x 154 x 238 mm
Hmotnost:   210 g
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité 
elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. 
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. 
Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit 
své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu 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.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého 
prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si 
potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého 
prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího 
upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

 2014    10/2014
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CZ   Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list. 

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v  trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se 
poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro 
běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého 
byl výrobek zakoupen nebo v  níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez 
zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen 
poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá 
pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se 
záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím 
nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva 
reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:
 vady, na které byla poskytnuta sleva;
 opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
 poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, 

platnými právními předpisy a  obecně známými a  obvyklými způsoby používání, v  důsledku použití výrobku 
k jinému účelu, než ke kterému je určen;

 poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
 poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí 

vody);
 vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. 

mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
 poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými 

provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
 poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
 případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
 případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
 případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje 

svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje 
v dokladech).

Gestor servisu v ČR: 
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz. 




