
BUDÍK WETIME – NÁVOD K POUŽITÍ 

 

1. Přehled funkcí 

• datum, den, měsíc 

• teplota (fahrenheit, celsius) 

• funkce odloženého buzení snooze, alarm 

• podsvícení displeje 

• 12 / 24 formát zobrazení času 

2. Vložení baterie a zapnutí budíku 

- Otevřete kryt baterie (7) 

- Vložte správným způsobem tři AAA baterie 

3. Nastavení času 

- Ovladač (5) nastavte do pozice nastavení času („TIME SET“) 

- Hodiny nastavíte stisknutím tlačítka „HOUR“, minuty stisknutím tlačítka „MIN/DATE“ 

- Zvláštní pozornost věnujte znakům „PM“ – odpoledne a „AM“ – dopoledne, stisknutím „12/24“ 

přepínáte mezi tímto formátem 

- Pro uložení posuňte tlačítko (5) do pozice „LOCK“ 

4. Nastavení data 

- Ovladač (5) nastavte do pozice „DATE SET“ 

- Správný měsíc navolíte stisknutím „MONTH“ 

- Správný den nastavíte stisknutím „MIN/DATE“ 

- Pro uložení posuňte tlačítko (5) do pozice „LOCK“ 

5. Nastavení alarmu 

- Ovladač (5) nastavte do pozice „AL.SET“ 

- Stisknutím tlačítek „HOUR“ a „MIN/DATE“ nastavíte čas buzení 



- Tlačítko 12/24 použijte k nastavení formátu času (AM = dopoledne, PM = odpoledne) 

- Pro uložení nastavte (5) do pozice „LOCK“ 

6. 12 / 24 formát 

- Tlačítko (5) nastavte do pozice „TIME SET“ 

- Stisknutím tlačítka 12/24 přepínáte mezi 12 hodinovým a 24 hodinovým formátem času 

- Pro uložení nastavte (5) do pozice „LOCK“ 

7. Vypnutí/zapnutí buzení 

- Ovladač alarmu (6) nastavte do pozice „AL.ON“ - budík je takto aktivní a v nastavený čas se 

rozezní po dobu 60 sekund 

- Pro vypnutí budíku nastavte ovladač alarmu do pozice „AL.OFF“ 

8. Odložené buzení - snooze 

- Jakmile budík vyzvání, stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT (3) – alarm se spustí znovu po 4-6 

minutách.  

9. Funkce podsvícení 

- Stisknutím tlačítka (3) budík podsvítíte 

- Ovladač (8) nastavte do pozice ON 

- Budík automaticky na základě vnějšího prostředí zvolí intenzitu osvětlení 

- Pro vypnutí těchto vlastností nastavte ovladač (8) do pozice OFF 

10. Teploměr 

- Pro přepínání mezi jednotkami posuňte ovladač (5) na „LOCK“ a následně stiskněte tlačítko 

„°C/°F“. 

11. Údržba a skladování 

- Pokud budík nepoužíváte, prosím vyjměte z něho baterie. 

- K údržbě používejte měkké látky nebo papírový hadřík. 

- Budík nesmí přijít do styku s vodou. 


