
CZ     BUDÍK & SILIKONOVÁ LAMPIČKA 

baterie: lithiová 1200mAh 

výkon: 1,5W  DC 5V      500mA 

Před použitím si pozorně přečtěte následující pokyny. 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 

1. Zapněte budík, poklepáním můžete změnit různé barevné LED režimy. Stisknutím tlačítka „TIME“ zvolíte režim času 

nebo obličejový režim. 

2. Pomocí tlačítek na zadní straně nastavte / upravte čas a budík. 

3. Režim osvětlení: Poklepáním na budík změníte LED osvětlení následujícím způsobem: jemné bílé světlo - jasné bílé 

světlo – prolínání barev – zafixování barvy – VYPNUTO. 

4. 10 minut před nastaveným časem budíku se automaticky rozsvítí jemné bílé světlo a pomalu přechází od nejnižšího 

jasu k nejvyššímu, než se alarm budíku spustí. 

5. Po odpojení se lampička automaticky vypne po 15 minutách, hodiny se automaticky vypnou po 1 hodině, poté 

zůstanou v pohotovostním režimu, jednoduše je probudíte poklepáním na budík. 

6. Když je zapojená, obličej/hodiny vždy zůstanou na displeji, ale noční osvětlení se automaticky vypne po 2 hodinách, 

jednoduše jej probudíte poklepáním na budík. 
 

UPOZORNĚNÍ 

- Tento produkt obsahuje malé části, uchovávejte jej mimo dosahu malých dětí. 

- Nikdy budík sami nerozebírejte. 

- Nebudete-li budík po delší dobu používat, uschovejte jej na suchém místě. 

- Tento produkt není vodotěsný, uchovávejte jej mimo dosahu vody či jiných tekutin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2806/5, 155 00 Praha 5, www.andys.cz 

Budík / ALARM 

Stisknutím zapnete/vypnete alarm. V pravém dolním rohu displeje se 

zobrazí LED kontrolka (červená barva = alarm zapnutý). Stisknutím a 

podržením tlačítka „ALARM“ po dobu 2 sekund nastavíte pomocí tlačítek 

„UP“ a „DOWN“ dobu alarmu a 1 z 8 melodií vyzvánění (blikající údaj). 

Dalším stisknutím tlačítka „ALARM“ nastavení potvrdíte a dokončíte. 

UP = nahoru 
DOWN = dolů 

Stisknutím a podržením na  

2 sekundy změníte pomocí 

tlačítek „UP“ a „DOWN“ 

hlasitost (6 úrovní).  

 

USB-C vstup 

Čas / TIME 

Stisknutím zvolíte zobrazení obličeje/času na 

displeji. V režimu času se bude na displeji 

zobrazovat každou půlhodinu legrační obličej (15 

sekund). Stisknutím a podržením tlačítka na 2 

sekundy nastavíte čas pomocí tlačítek „UP“ a 

„DOWN“. Dalším stisknutím tlačítka „TIME“ 

nastavení potvrdíte a dokončíte. 

ON/OFF 

Stisknutím budík zapnete/vypnete. 

Je-li budík zapnutý,  

poklepáním můžete přepínat mezi barvami a 

zobrazovat legrační obličeje. 

Reproduktor 

displej 

 
kontrolka alarmu 

červená kontrolka = alarm 

je zapnutý světelná kontrolka 

měkký silikon 


