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cs   Návod k použití

LED budík v kostce

Vážení zákazníci,

tento nový budík s moderním, 
prostým designem lze napájet buď 
pomocí baterií, nebo z elektrické 
sítě.  
Doplňková záložní baterie zajišťuje, 
aby při krátkodobém přerušení 
napájení zůstal zachován nastavený 
čas i čas buzení.

Přejeme Vám příjemně strávený čas 
a radostné buzení s tímto novým 
budíkem.

Váš tým Tchibo

  
 
www.tchibo.cz/navody

Přehled (rozsah dodávky)
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displej

plocha pro odložené buzení

zdířka síťového 
adaptéru

přihrádka na baterii

není zobrazeno:  USB připojovací kabel 
3 baterie LR03 
1 záložní baterie CR2032

Bezpečnostní pokyny 

Přečtěte si pozorně bezpečnostní 
pokyny a používejte tento výrobek 
pouze tak, jak je popsáno v tomto 
návodu, aby nedopatřením nedošlo  
k poranění nebo škodám. 

Účel použití

• Výrobek je koncipován pro sou
kromé použití a není vhodný ke 
komerčním účelům.

• Výrobek používejte pouze v suchých 
vnitřních prostorách.

NEBEZPEČÍ pro děti

• Obalový materiál se nesmí dostat do 
rukou dětem.  
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 

• Baterie mohou být v případě 
spolknutí životu nebezpečné.  
Pokud dojde ke spolknutí baterie, 
může to vést během pouhých 2 
ho din k těž kému poleptání vnitřních 
orgánů a ke smrti. Uchovávejte 
proto nové i vybité baterie a 
výro bek mimo dosah dětí. Pokud 
máte podezření, že došlo k spolknutí 
baterie, nebo že se baterie dostala 
do těla nějakým jiným způsobem, 
okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým 
proudem

Při napájení síťovým adaptérem:

• Výrobek neponořujte do vody ani 
jiných tekutin, protože jinak hrozí 
nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem. 

• Nepoužívejte přístroj venku ani  
v místnostech s vysokou vlhkostí 
vzduchu. Nedotýkejte se síťového 
adaptéru vlhkýma rukama.

• Výrobek zapojujte pouze do zásuvky 
instalované podle předpisů, jejíž 
síťové napětí odpovídá technickým 
údajům síťového adaptéru. 

• Pokud během provozu dojde  
k poruše, vytáhněte síťový adaptér 
ze zásuvky. Přitom tahejte vždy za 
síťový adaptér, nikoli za připojovací 
kabel.

• Zásuvka musí být dobře přístupná, 
abyste z ní v případě potřeby mohli 
síťový adaptér rychle vytáhnout.
Připojovací kabel položte tak, aby  
o něj nemohl nikdo zakopnout.

• Připojovací kabel nesmí být 
zalomený ani přiskřípnutý. Udržujte 
jej v dostatečné vzdálenosti od 
horkých povrchů a ostrých hran.

• Pokud přístroj, připojovací kabel 
nebo síťový adaptér vykazují 
viditelná poškození, nebo přístroj 
spadl na zem, neuvádějte přístroj  
do provozu.

• Neprovádějte na výrobku žádné 
změny. Případné opravy přístroje 
nebo síťového adaptéru nechte 
provádět jen v odborném servisu. 

VÝSTRAHA před nebezpečím 
poranění

• Pokud by některá baterie vytekla, 
zabraňte kontaktu jejího obsahu  
s kůží, očima a sliznicemi.  
Případně zasažená místa omyjte 
vodou a neprodleně vyhledejte 
lékařskou pomoc.

• Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, 
vhazovat do ohně ani zkratovat.

• Při vkládání baterií dbejte na 
správnou polaritu (+/–).

POZOR na věcné škody

• Budík nevystavujte velkým  
teplotním výkyvům, vlhku, prachu 
ani přímému slunečnímu záření.

• Nepoužívejte akumulátory.  
Používejte pouze stejný nebo 
rovnocenný typ baterií  
(viz „Technické parametry“). 

• Baterie chraňte před nadměrným 
teplem. Baterie z výrobku vyjměte, 
jsouli vybité nebo pokud nebudete 
výrobek delší dobu používat. 
Zabráníte tak poškození, ke kterému 
by mohlo dojít, kdyby baterie 
vytekly.

• Vyměňujte vždy všechny baterie 
najednou. Nepoužívejte současně 
staré a nové baterie, rozdílné typy  
a značky baterií, nebo baterie  
s rozličnou kapacitou.

• Kontakty baterií a přístroje před 
vložením baterií do přístroje  
v případě potřeby vyčistěte.  
Hrozí nebezpečí přehřátí!

• K čištění nepoužívejte abrazivní  
ani leptavé prostředky nebo tvrdé 
kartáče apod.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které 
jsou součástí balení, byly vyrobeny z 
cenných recyklovatelných materiálů.  
Recyklace snižuje množství odpadu  
a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte 
místních možností ke sběru papíru, 
lepenky a lehkých obalů.

Přístroje označené tímto 
symbolem se nesmí vyhazovat 
do domovního odpadu! Staré 
zařízení jste ze zákona povinni 

likvidovat odděleně od domovního 
odpadu. Informace o sběrných 
místech, na kterých bezplatně 
přijímají staré přístroje, získáte u 
obecní nebo městské správy.

Baterie a akumulátory 
nepatří do domovního odpadu! 
Vybité baterie a akumulátory 
jste ze zákona povinni 

odevzdávat ve sběrně určené obecní 
nebo městskou správou nebo ve 
specializované prodejně, ve které se 
prodávají baterie.

Technické údaje

Model:   379 731

Vstup:   DC 5 V/500 mA

Připojovací  
kabel:  souosý konektor/USBA

Baterie:  3x LR03(AAA)/1,5 V

Záložní  
baterie: 1x CR2032/3 V

Jmenovitá  
energie: 0,66 Wh

Třída  
ochrany:  III 

Okolní  
teplota:  +10 až +40 °C

Made exclusively for: 

 Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku  
si vyhrazujeme právo technických  
a vzhledových změn.

Číslo výrobku: 379 731

DOWN – snížení nastavení

UP – zvýšení nastavení

SET – nastavení hodin/času buzení

ALARM – zapnutí/vypnutí buzení



Uvedení do provozu

Aktivace záložní baterie

Záložní baterie zajišťuje, aby při 
výpadku napájení nebo vybití baterií 
zůstal zachován nastavený čas i čas 
buzení.

 Při dodání je 
záložní baterie již 
vložena.  
Otevřete přihrád
ku na baterii na 
zadní straně 
budíku a ze 
spod ní přihrádky 

na baterie vytáhněte izolační 
proužek. 

Napájení ze sítě

Je zapotřebí USB síťový adaptér (není 
součástí balení). Vhodný připojovací 
kabel je přiložen.

1. Zasuňte souosý konektor 
připojovacího kabelu do zdířky 
pro síťový adaptér vzadu na 
budíku.

2. Zasuňte konektor USB připojo
vacího kabelu do USB síťového 
adaptéru. 

3. Připojte USB síťový adaptér do 
síťové zásuvky.

ALARM SET UP DOWN

AAA     1.5V

AAA     1.5V

AAA     1.5V

OPENOPEN

PC/Mac
USB

Provoz na baterie

 Vložte dodané 
baterie do 
přihrádky tak, jak 
vidíte na obrázku.

 

Budík nelze napájet akumuláto
ry, protože by se pak nezobra
zoval přesně čas. Při připojení 

budíku k napájecí síti se akumulátory 
nenabíjejí.

Nastavení displeje

Po přechodu do úsporného režimu se 
displej asi po 10 sekundách vypne. 

  M Když chcete displej opět zapnout, 
klepněte na budík nebo tleskněte 
rukama.

Volba jasu

1. Stiskněte plochu pro odložené 
buzení v přední horní části budíku 
asi na 3 sekundy, dokud se na 
displeji neobjeví informace 
–LI– (vysoký jas).

2. Klepnutím na plochu pro odložené 
buzení můžete přepínat mezi 
nastaveními vysokého jasu (–LI–), 
středního jasu (–L2–) a nízkého 
jasu (–L3–). 

3. Pro potvrzení stiskněte znovu asi 
na 3 sekundy plochu pro odložené 
buzení – nebo počkejte asi 
10 sekund, dokud se displej opět 
nepřepne na zobrazení času. 

Zapnutí/vypnutí režimu úspory 
energie

Režim úspory energie lze vypnout jen 
v případě napájení z elektrické sítě, 
při provozu na baterie to není možné. 

1. Podržte v režimu normálního času 
stisknuté tlačítko DOWN, dokud se 
na displeji nezobrazí informace 
ON SD.

2. Krátkým stisknutí přepněte na 
nastavení ‑‑SD. Potvrďte stisknu
tím tlačítka SET nebo počkejte asi 
10 sekund, dokud zobrazení 
ne přes kočí zpátky na čas.  
Nyní displej zůstává trvale 
rozsvícený.

  M Když chcete úsporný režim opět 
zapnout, postupujte stejným 
způsobem a přepněte na nasta
vení ON SD.

Přepnutí režimu zobrazení

Můžete přepínat mezi zobrazením na 
displeji v pořadí: čas – datum – teplota 
(dp–1) a jen čas (dp–2).

  M Krátkým stisknutím tlačítka DOWN 
v normálním režimu času můžete 
přepínat mezi nastavením dp–1 a 
dp–2. Potvrďte stisknutím tlačítka 
SET nebo počkejte asi 10 sekund, 
dokud zobrazení nepřeskočí 
zpátky na čas.

  M Krátkým stisknutím tlačítka UP  
v normálním režimu času můžete 
přepínat mezi zobrazením teploty 
ve stupních Celsia °C a Fahrenhei
ta °F. Potvrďte stisknutím tlačítka 
SET nebo počkejte asi 10 sekund, 
dokud zobrazení nepřeskočí 
zpátky na čas.

  M Krátkým stisknutím tlačítka SET  
v normálním režimu času můžete 
přepínat mezi režimy času, data  
a času buzení.

Nastavení času

  M Krátkým stisknutím tlačítka SET 
můžete přepínat mezi režimy 
času, data a času buzení.

1. Pokud je to potřeba, přepněte na 
režim času.

2. Stisknutím tlačítka SET  
asi na 2 sekundy vyvolejte 
nastavení času. Na displeji bliká 
zobrazení pro 24hodinový nebo 
12hodinový formát.

3. Mezi nastaveními můžete přepínat 
pomocí tlačítek UP, resp. DOWN.  
V 12hodinovém formátu se na 
displeji zobrazuje tečka pro 
odpolední hodiny.  

 
Když chcete potvrdit nastavení, 
stiskněte krátce tlačítko SET.

4. Nyní postupně blikají zobrazení 
pro hodiny – minuty – rok – měsíc 
– den. Můžete nastavit aktuální 
hodnoty pomocí tlačítek UP 
(zvýšit) a DOWN (snížit) a potvrdit 
pomocí tlačítka SET.

Pro rychlé nastavení podržte 
příslušné tlačítko (UP nebo 
DOWN) stisknuté.

Nastavení času buzení

  M Krátkým stisknutím tlačítka SET 
můžete přepínat mezi režimy 
času, data a času buzení.

1. Přepněte do režimu času.

2. Když chcete vyvolat nastavení 
času buzení, stiskněte asi na  
2 sekundy tlačítko SET.  
Na displeji bliká nastavení hodin 
pro čas buzení a symbol buzení 

.

3. Můžete nastavit požadovanou 
hodinu pomocí tlačítek UP (zvýšit) 
a DOWN (snížit) a potvrdit pomocí 
tlačítka SET. Na displeji začnou 
blikat minuty.

Pro rychlé nastavení podržte 
příslušné tlačítko (UP nebo 
DOWN) stisknuté.

4. Můžete nastavit požadovanou 
minutu pomocí tlačítek UP (zvýšit) 
a DOWN (snížit) a potvrdit pomocí 
tlačítka SET.Symbol buzení bliká 
dál.

5. Dalším stisknutím tlačítka SET  
se vrátíte do režimu času. 

6. Posunutím přepínače ALARM 
doleva zapnete buzení.
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  Na displeji se objeví symbol 

buzení.

V nastaveném čase se začne ozývat 
zvuk buzení se vzrůstající intenzitou.

  M Zvuk buzení můžete deaktivovat 
posunutím přepínače ALARM 
vpravo. 
Symbol buzení z displeje zmizí.

Přerušení zvuku buzení – (odložené 
buzení) a vypnutí

  M Když se ozve zvuk buzení, 
klepněte na plochu pro odložené 
buzení na horní straně budíku. 
Na displeji se zobrazí symbol 
odložení buzení Z, zvuk buzení  
se přeruší asi na 4 minuty a pak 
se ozve znovu.  
To se může opakovat 5x.

  M Zvuk buzení můžete úplně 
vypnout posunutím přepínače 
ALARM vpravo.

Výměna záložní baterie

Záložní baterie vydrží asi 2 roky.

 Když chcete 
vyměnit záložní 
baterii, otevřete 
přihrádku na 
baterii na zadní 
straně budíku, 
vyjměte vybitou 
baterii a vložte   

       novou. 

  VÝSTRAHA  nebezpečí 
výbuchu

• Lithiové baterie mohou v případě 
nesprávného vložení vybuchnout. 
Při vkládání proto bezpodmínečně 
dbejte na správnou polaritu (+/–). 
Používejte pouze stejný nebo 
rovnocenný typ baterií (viz 
„Technické parametry“).


