
Návod LED hodiny DS-362IL 
Zobrazení hodin, minut v 12/24 hodinové zobrazení. Zobrazení dnů, měsíce a roku (2000-
2099). Pro nastavení budíku posuňte přepínač do pozice „SetAlarm“ denní budík a odložení. 
Zobrazení teploty C°/F° rozsah teploty 10-50 C° / 14-122 F°. Každé tlačítko je doprovázené 
zvukem. 
 
1. Displej hodin 

 
 
2. Tlačítka a přepínače 

MIN/DATE HOUR/MONTH MODE/YEAR SNOZE 
SetTime/SetAlarm/Lock Alarm ON/OFF   

 
3. Ovládání 

3.1. Nastavení času 
Po připojení nejprve externího napájení a poté pohotovostní baterie se hodiny plně rozsvítí 

a rychle se změní zobrazení z 0000 na 9999, současně budík vydá zvuk „Bi“ a na displeji se 
zobrazí AM12:00. 

Po připojení nejprve pohotovostní baterie a poté externího napájení hodiny vydají zvuk 
„Bi“, aby vstoupily do normálního režimu času a na displeji se zobrazí AM12:00. 

V normálním časovém režimu stiskněte tlačítko MODE pro vstup do příslušných funkcí 
následovně: Čas / Datum / Alarm / Teplota. 

V normálním časovém režimu nastavte přepínač na „TIME SET“ pro nastavení času, 
stiskněte tlačítko „HOUR/MIN“ pro nastavení hodiny a minuty, dlouhé stisknutí pro rychlý 
posun vpřed. Stisknutím tlačítka 12/24 změníte 12/24hodinový systém a 12hodinový systém 
má značku PM (nastavení budíku nelze změnit). (Rozsah hodin 1-12 nebo 0-24, rozsah minut 
je 00-59). 

jedna hodina, druhá nezmění nastavenou minutu, druhá se resetuje 
V normálním časovém režimu bude obrazovka blikat bez jakéhokoli tlačítka. Posunutím 

přepínače do uzamčené polohy opustíte a ponecháte čas. 
V časovém režimu (bez alarmu s úsporným režimem). Po 30 vteřinách pro úsporu energie 

a zachování normálního času. 
 
 

3.2. Nastavení data 
K nastavení data stiskněte tlačítko „MODE/YEAR“ pro vstup do režimu data, displej zobrazí 

datum 1. leden 2018. 
Posuňte přepínač na „TimeSet“, stiskněte tlačítko „MODE“ pro nastavení data, stiskněte 

tlačítko „DATE“ pro nastavení dne a tlačítko „Month“ pro nastavení měsíce. Poté znovu 



stiskněte tlačítko „MODE“ pro nastavení roku, tlačítko „MIN“ znamená nahoru, tlačítko 
„HOUR“ znamená dolů, dlouhé stisknutí pro rychlý posun vpřed/vzad. (Rozsah měsíců 1-12, 
rozsah dnů 1-31, rozsah let 2000-2099). V režimu nastavení displej bliká. Pro nastavení 
posuňte přepínač do pozice lock pro ukončení nastavení. 

V režimu data (bez alarmu a v úsporném režimu), po 30 sekundách pro úsporu energie a 
zachování normálního času. 

 
3.3. Nastavení budíku 

V normálním časovém režimu stiskněte dvakrát tlačítko "MODE/YEAR" pro nastavení 
budíku, zobrazení času budíku AM12:00. 
Posuňte přepínač „AlarmSet“ pro nastavení budíku, stiskněte tlačítko „HOUR/MIN“ pro 
nastavení hodin/minut, dlouhé stisknutí pro rychlý posun vpřed. 12 hodinový systém má 
značku PM.  		 

Posuňte přepínač pro výběr zapnutí nebo vypnutí budíku, po zapnutí budíku se rozsvítí 
značka "🔔". (Rozsah hodin 1-12 nebo 0-24, rozsah minut je 00-59). 

V nastaveném stavu obrazovka bliká. Přepněte přepínač do uzamčené polohy, odejděte a 
držte alarm. 

Když budík zazvoní, značka "🔔" bude blikat, po 1 minutě přestane. Stisknutím klávesy 
"SNOOZE" můžete zapnout opakované buzení a stisknutím libovolné klávesy jej nelze zastavit. 

Po stisknutí klávesy "SNOOZE" pro zapnutí odložení bude značka blikat a odložení nebude 
možné mnohokrát spustit. Časový interval je 5 minut, když zazvoní, stisknutím libovolné 
klávesy (kromě klávesy SNOOZE) lze opakované buzení zastavit. 

V intervalu odložení stiskněte "HOUR/MONTH" "Minute/Date" nebo „12/24“ rok pro 
zastavení budíku, ale po 15 sekundách návratu může stav budíku zachovat. 

Posuňte přepínač do polohy „AlarmOff“, značka "🔔" zmizí a alarm se zastaví. 
 

4. Nastavení teploty 
Po připojení napájení hodiny automaticky zjistí teplotu, (Normální rozsah teploty 10-50 C° 

/ 14-122 F°). Budík měří teplotu každých 10 vteřin. 
 

5. Funkce úspory energie 
V normálním časovém režimu stiskněte tlačítko "MIN/DATE" pro volbu zapnutí (oN Sd) 

nebo vypnutí (oF Sd) úspory energie. 
Odpojte napájecí kabel, hodiny automaticky přejdou do úsporného režimu (on Sd), když 

funguje pouze 4,5V baterie. Když vypnete režim úspory energie (oF Sd) ručně, po 30 sekundách 
se hodiny automaticky zapnou do režimu úspory energie, aby se displej vypnul. 

 
6. Slabé světlo 

Od 18:00-7:00 má displej automaticky snížený jas. Jas se změní, když nastavíte čas. V 
normálním čase stiskněte tlačítko "SNOOZE" pro nastavení vysokého / nízkého / vypnutého 
jasu. 


