
Návod k použití pro následující produkt(y):

Digitální budík s dvěma budícími časy a podsvícením displeje TFA 60.2016.01
- černý/stříbrný

Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete
jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo
poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná
dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno
recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do
domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny
elektro nebo místní sběrny odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte
životní prostředí.

Symboly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb =
Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu
(WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen
odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrny elektrického odpadu, aby bylo
zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy
neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu
a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozce : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika



Digitální budík s dvěma budícími časy a podsvícením displeje TFA 60.2016

Před použitím
• Prosím pečlivě si přečtěte instrukce uvedené v tomto manuálu
• Dodržujte instrukce uvedené v manuálu předejdete tím poškození zařízení a ztrátě práv vyplývajících ze závad kromě 

nesprávného zacházení
• Nebudeme odpovědní za žádné poškození, které bude vyplývat z nedodržování těchto instrukcí
• Prosím přečtěte si zejména oznámení o bezpečnosti 
• Prosím uschovejte tento manuál pro příští využití

Obsah balení
• Budík
• Manuál s instrukcemi

Vlastnosti a funkce
• Budík se dvěma kovovými zvonky
• 2 různé budící časy (pracovní týden, víkend)
• Možnost odložení budíku
• Indikace dne v týdnu a data
• Podsvícení

 
Pro vaši bezpečnost

• Výrobek je určený výhradně pro oblast použití jaká je popsána výše, výrobek může být použitý pouze tak, jak je uvedeno v 
těchto instrukcích

• Neautorizované opravy, modifikace nebo změny výrobku jsou zakázány

Upozornění! Riziko zranění:
• Umístěte přístroj a baterie mimo dosah dětí
• Baterie nesmí být vhozeny do ohně, zkratovány, rozebírány, nebo znovu nabíjeny, riziko výbuchu!
• Baterie obsahují škodlivé kyseliny, slabé baterie by měly být vyměněny tak rychle, jak jen to je možné, předejdete tím 

poškození pokud by baterie vytekly
• Nikdy nekombinujte staré a nové baterie nebo baterie různých typů
• Při manipulaci s vyteklými bateriemi používejte ochranné brýle a rukavice

Důležité!
• Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím nebo šokům
• Chraňte před vlhkostí

Popis přístroje

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!



Displej 
A: Budík 1/datum (měsíc/den)
B: Čas/rok
C: Budík 2/den v týdnu

Tlačítka
Vlevo:
D: Tlačítko UP
E: Tlačítko SET
F: Tlačítko DOWN

Vpravo:
G: Přepínač ALARM 1 ON/OFF
H: Přepínač ALARM 2 ON/OFF

Nahoře:
I: Tlačítko SNOOZE/LIGHT

Kryt
J: prostor pro baterie

Zprovoznění
• Otevřete bateriový prostor na spodní zadní straně budíku a vložte tři nové 1,5V AAA baterii s ohledem na správnou polaritu. 
• Budík začne zvonit a nakrátko se zapne podsvícení.
• Zavřete bateriový prostor.

Provoz
• Přístroj automaticky opustí režim nastavení, jestliže není stisknuto žádné tlačítko po dobu 20 vteřin.
• Podržte tlačítko UP nebo DOWN pro zrychlený posun při nastavení.
•

Nastavení času a kalendáře
• Stiskněte a podržte tlačítko SET v normálním režimu.
• Indikace roku bude blikat. Nyní můžete nastavit rok pomocí tlačítek UP a DOWN.
• Stiskněte znovu tlačítko SET a nastavte údaje v následujícím pořadí: měsíc a den, hodiny, minuty, 12/24h režimu zobrazení 

času (ve 12h režimu se mezi polednem a půlnocí zobrazí na displeji PM) a nastavte je pomocí tlačítek UP a DOWN.
• Potvrďte nastavení stiskem tlačítka SET.
• Displej zobrazí aktuální čas.

Podsvícení a datum
• Stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT na horní straně přístroje. Podsvícení je nyní aktivováno na o 8 vteřin.
• Stiskněte znovu tlačítko SNOOZE/LIGHT.
• Datum (den a měsíc), rok a den v týdnu (MO, TU, WE, TH, FR, SA a SU) se krátce zobrazí na displeji.

Nastavení času budíku
Budík 1:

• Stiskněte a podržte tlačítko UP.
• M-F a S-S začnou blikat. (M-F značí pracovní týden a S-S víkendové dny).
• Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN k výběru mezi třemi nastaveními času:

◦ Pondělí až neděle (na displeji se zobrazí M-F a S-S)
◦ Pondělí až pátek (na displeji se zobrazí M-F)
◦ Sobota a neděle (na displeji se zobrazí S-S).

• Potvrďte nastavení pomocí tlačítka SET.
• Číslice hodin začne blikat.
• Stiskněte UP nebo DOWN pro úpravu hodin budícího času.
• Stiskněte znovu SET.
• Stejným způsobem nastavte minuty.
• Stiskněte znovu SET.
• Posuňte přepínač ALARM 1 ON/OFF na ON.
• Budík je nyní aktivní. ON, dny v týdnu a a času budíku se zobrazí na displeji.
• Jakmile začne budík zvonit, symbol budíku bude blikat.
• Budík vypnete stiskem jakéhokoliv tlačítka nebo stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT pro aktivaci funkce odložení buzení a 

krátkodobé podsvícení displeje.
• Budík bude přerušen na dobu 5 minut.
• Posuňte přepínač ALARM 1 ON/OFF do polohy OFF, pokud chcete budík vypnout. Na displeji se zobrazí OFF. 

Budík 2:
• Stiskněte a podržte tlačítko DOWN.
• M-F a S-S začne blikat.
• Nastavte Budík 2 stejným způsobem jako budík jedna (pouze s tím rozdílem, že budík 2 ovládáte přepínačem ALARM 2 

ON/OFF).

Péče a údržba
• Čistěte přístroj jemným navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čistící prostředky ani rozpouštědla.
• Vyndejte baterii, pokud přístroj nebudete používat po delší dobu.
• Uchovávejte na suchém místě.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!



Výměna baterií
• Pokud  funkce přístroje zeslábnou, vyměňte baterie.
• Otevřete prostor pro baterie a vložte 3 nové baterie 1,5 V AAA.
• Ujistěte se, že polarita je správná.
• Zavřete víko bateriového prostoru.

Odstraňování problémů

Problémy Řešení

Nefunkční displej / nesprávné zobrazování • ujistěte se, že jsou baterie vloženy pod správnou polaritou
• restartujte přístroj podle manuálu
• vyměňte baterie

Pokud i přesto přístroj nepracuje správně, kontaktujte prosím vašeho dodavatele nebo místo, kde jste přístroj zakoupili.

Specifikace

Napájení Baterie 3 x 1,5 V AAA (nejsou v balení)

Rozměry 106 x 73 x 108 mm

Hmotnost 172 g (pouze přístroj)
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