
Návod LED digitální hodiny 
 
 
Funkce: 
  Pěkný zrcadlový design  
 Zobrazení data, času a teploty  
 Natavení budíku  
 Funkce zálohování, díky které se nemusíte bát výpadku elektřiny  
 Snooze - zdřímnutí pro odložení buzení  
 Volba mezi 12H a 24H formátem hodin 
 Volba mezi zobrazením °C a °F  
 Automatická změna jasu displeje  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První použití: 

 Ze zadní strany hodin je přepínač v poloze LOCK: Po zapojení hodin do napájení se zobrazí hodiny a 
ozve se zvuk „Bi“ Pro přepínání mezi časem -> datem -> alarmem a teplotou opakovaně krátce 
stiskněte tlačítko MODE. 

 Hodiny lze napájet pomocí baterií 3xAAA (nejsou součástí) nebo pomocí USB kabelu, který je 
součástí balení. Kabel můžete zapojit do USB adaptéru do zásuvky na 230V (adaptér můžete 
dokoupit, či využít již ten který používáte např. k nabíjení mobilního telefonu nebo či jiných zařízení)  

 

Nastavení času:  
Ze zadní strany hodin přepněte přepínač do polohy TIME SET (nastavení času)  
Nejprve začne blikat hodnota 24Hr nebo 12Hr. Tlačítky MIN/DATE a HOUR/MONTH přepínáte mezi 
24 hodinovým a 12 hodinovým režimem.  
Stiskněte tlačítko MODE -> začne blikat pole Hodin a minut. Opakovaným stiskem tlačítka MIN/DATE 
měníte hodnotu MINUT a opakovaným stiskem tlačítka HOUR/MONTH měníte hodnotu HODIN.  
Stiskněte tlačítko MODE -> začne blikat pole ROK. Tlačítky MIN/DATE a HOUR/MONTH měníte 
hodnoty.  
Stiskněte tlačítko MODE -> začne blikat pole DATUM. Opakovaným stiskem tlačítka MIN/DATE 
měníte DEN a opakovaným stiskem tlačítka HOUR/MONTH měníte MĚSÍC.  
Nyní je vše nastaveno, přepínač můžete přepnout opět do polohy LOCK.  
 
 
 



 
Nastavení budíku:  
Ze zadní strany hodin přepněte přepínač do polohy AL.SET  
Začne blikat hodnota HODIN a MINUT.  
Opakovaným stiskem tlačítka HOUR/MONTH měníte hodnotu HODIN  
Opakovaným stiskem tlačítka MIN/DATE měníte hodnotu MINUT. 
 Jakmile máte budík nastavený, přepněte přepínač do polohy LOCK. Nyní, když chcete budík 
aktivovat, tak se na zadní straně hodin nachází druhý přepínač. V poloze AL. ON je budík zapnutý a v 
poloze AL. OFF je budík vypnutý.  
Jakmile budík vyzvání v nastavenou hodinu, můžete stisknout tlačítko SNOOZE pro tzv. zdřímnutí 
(budík bude poté vyzvánět až za dalších 5 minut). Pro úplné vypnutí vyzvánění stiskněte jakékoliv jiné 
tlačítko kromě tlačítka SNOOZE.  
 

Režimy: 
 Zadní přepínač je v poloze LOCK. 
 Stiskněte tlačítko HOUR/MONTH zobrazí se dp -1, opakovaným stiskem dp -2 a dalším stiskem dp -3 
dP -1 => v krátkých intervalech se zobrazuje čas, datum a teplota dP -2, dP -3 => jsou zobrazeny 
pouze hodiny, pro zobrazení ostatních hodnot stiskněte tlačítko MODE  
 
 
Nastavení jasu: 
 Zadní přepínač je v poloze LOCK.  
Stiskněte tlačítko SNOOZE jas se zvýší/sníží, opakovaným stiskem jas měníte. Jas se automaticky sám 
mění dle aktuálního času, po 18té hodině se automaticky sníží a v 7:00 se opět zvýší  
 
Režim úspory:  
Pokud jsou hodiny napájeny bateriemi a chcete šetřit jejich energii můžete stisknout tlačítko 
MIN/DATE a zobrazí se oF 5d (vypnuto) nebo oN 5d (zapnuto).  
Pokud je režim úspory nastaven na hodnotu oN 5d hodiny se zhasnout po 10 sekundách. Rozsvítit je 
můžete stiskem jakéhokoliv tlačítka. 


