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Budík JW-6639F  Uživatelská příručka
1. Charakteristika

1.1. LED zobrazení času v formátu 12 nebo 24 hodin
1.2. Příjemné a barevné světlo
1.3. Simulace východu slunce rozsvítí budík
1.4. Simulace západu slunce
1.5. Režim dotyku
1.6. Probuzení přirozeným zvukem nebo FM rádiem
1.7. FM rádio a anténa jsou vestavěné
1.8. Napájení: 5 V=, 1 × baterie CR2032 nebo USB kabel
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3. Návod
3.1. Nasazení stojanu

  

   
  

  

        
 

 

3.2. Umístěte budík 40-50 cm od své hlavy, například na noční stolek.
3.3. Napájení
3.3.1. Dovnitř vložte jednu baterii typu CR2032 a připojte budík pomocí USB kabelu ke zdroji 5 V=. Baterie slouží pouze jako záloha.

3.4. Nastavení času
3.4.1. Když zapojíte budík poprvé, nebo když dojde k výpadku proudu, bude displej budíku blikat a vy musíte nastavit čas. Použijtei 
iiiiitt  tlačítka pro nastavení hodin a hodnotu potvrďte stiskem tlačítka . To samé proveďte pro nastavení minut.
3.4.2. Pro změnu zobrazeného času dlouze stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund, dokud ukazatel času nezačne blikat. Použijte I 
iiiiiiiiiiiitlačítka pro nastavení hodin a hodnotu potvrďte stiskem tlačítka . To samé  proveďte pro nastavení minut. Pokud po 
ooooiidobu 10 sekund není stisknuto žádné tlačítko, budík opustí režim nastavení.

3.4.3. Když je čas nastaven, stiskněte tlačítko  a tím přepnete mezi režimem 12 hodin a 24 hodin. Režim 12 hodin poznáte podle
iiiiiiiiiiiitoho, že bude svítit jedna ze zkratek AM nebo PM.
3.4.4. Tlačítkem  si můžete nastavit intenzitu LED displeje (nízká - střední - vysoká). Při prvním zapnutí je nastavena vysoká
iiiiiiiiiiiiiintenzita. Pokud je nastavena nízká intenzita, tak během každé změny nastavení se automaticky zapne vysoká intenzita.
iiiiiiiiiiiii5 sekund po ukončení se původní intenzita vrátí.

3.5. Osvětlení budíku
3.5.1. Stiskem tlačítka      zapnete osvětlení budíku a tlačítky           si můžete nastavit jas ve stupních 1 až 10.
3.5.2. Stisknete-li opět tlačítko     , budete si moci zvolit barvu osvětlení. Tlačítky         si můžete vybrat mezi zelenou, červenou,  
iiiiiiiiiiiimodrou, světle fialovou, oranžovou a tmavě fialovou.
3.5.3. Stisknete-li tlačítko     potřetí, osvětlení budíku vypnete.

3.6. Nastavení zvonku budíku a jeho zvuku
3.6.1. Stiskem tlačítka     zapnete nebo vypnete buzení budíkem. Pokud je buzení zapnuto, objeví se na displeji tento symbol      . 
iiiiiiiiiiiiiPokud buzení zapnete, zobrazí se na displeji na 2 sekundy čas buzení.
3.6.2. Pokud chcete nastavit čas buzení, stiskněte na 3 sekundy tlačítko     . Číslice hodin se rozblikají a použitím tlačítek       si 
Ooooinastvte požadovanou hodinu buzení, tu pak potvrďte stiskem tlačítka     . To samé proveďte pro nastavení minut. Pokud není 
ooooiisknuto žádné tlačítko po dobu 5 sekund, budík opustí režim nastavení buzení.
3.6.3. Zvuk buzení

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

ooooiiTlačítkem      zahájíte výběr zvuku buzení. Tlačítky si můžete vybrat jeden ze 7 zvuků. Prvních šest zvuků zní 60
iiiiiiiiiiiisekund, sedmým je FM rádio. Stiskem potvrdíte svou volbu. Stiskem tlačítek nastavíte hlasitost zvuku (00-15).

3.7. Simulace východu slunce
iiiiiiiiiiiPůl hodiny před nastaveným časem buzení se začne postupně zvedat jas osvětlení budíku. V čase buzení se ozve zvolený zvuk
ooooibuzení nebo rádio, které bude znít 5 minut.
iiiiiiiiiiiV době, kdy zní zvuk buzení můžete:
oooooo* Stisknout nebo se dotknout libovolného tlačítka kromě     a tím vypnete zvuk i osvětlení.
oooooo* Stiskem tlačítka      vypnete zvuk i osvětlení na 5 minut.
oooooo* Stiskem tlačítka na 3 sekundy vypnete osvětlení.
ooooiPokud během buzení hraje rádio, tak se vypne a přehraje se zvuk buzení. Jakmile se vypne zvuk buzení, rádio pokračuje
iiiiiiiiii v přehrávání.

3.8. Simulace západu slunce
3.8.1. Stiskem tlačítka zahájíte nastavení simulace západu slunce. Na displeji se objeví číslo 15, opakovaným stiskem se objeví
ooooočíslice 15 / 30 / 60 / OFF (Vypnuto). Číslice vyjadřuje dobu v minutách, po které dojde pozvolna ke zhasnutí osvětlení. Jakmile
ooooose objeví vámi požadovaná doba svícení, nedotýkejte se žádného tlačítka po dobu 5 sekund, tím bude hodnota potvrzena a

ibudík se vrátí do běžného režimu.
3.8.2. Během simulace západu slunce bude tlačítko blikat. Pokud v tomto stavu opět stisknete tlačítko , dojde k přerušení

simulace a budík bude dál svítit okamžitým jasem. Stiskem tlačítka na 3 sekundy dojde k úplnému ukončení simulace.

3.8.3. Pokud během simulace hraje FM rádio, tak když se zhasne světlo simulace, vypne se i rádio.

3.9. FM rádio
3.9.1. Stiskem tlačítka FM můžete zapnout nebo vypnout FM rádio. Podržením tlačítka na dobu delší než 3 sekundy zapnete ladění
ooooomožných kanálů.
oooooStiskem tlačítka vybíráte FM stanici.
oooooStiskem tlačítka nastavujete hlasitost (00-15).

4. Bezpečnostní pokyny
*  Baterie jsou použity pouze jako záložní zdroj proudu.
*  Neponořujte budík do vody nebo jiné kapaliny.
*  Nevhazujte budík do ohně.
*  Netiskněte současně více jak jedno tlačítko.
*  Tlačítka je třeba pro správnou funkci stisknout alespoň na dobu 1 sekundy.
*  V případě, že budík nefunguje správně, odpojte jej od zdroje napětí na dobu 3 sekund, potom jej znovu zapněte.
*  Pokud budík nepoužíváte delší dobu, vyjměte baterie.

6639F-2017-8-28-A




