
Budík chameleon  
  

Tlačítka:   

UP –nahoru  

DOWN - dolů  

Do budíku vložte 4x AAA baterie (na světlo) a odstraňte papírek, který odděluje malé placaté baterie (na displej).  

  

Návod na použití  

1. Nastavení času a data: zmáčkněte tlačítko SET na spodní straně budíku. Pomocí tlačítka UP a DOWN 

nastavte hodinu. Zmáčkněte tlačítko set a posuňte se tak na minuty. Opět nastavte pomocí tlačítek UP a 

DOWN. Zmáčkněte tlačítko SET a nastavte rok (DOWN a UP). Poté znovu pomocí tlačítka SET nastavte 

měsíc (UP a DOWN). Po nastavení zmáčkněte opět tlačítko SET a nastavte den (UP a DOWN). Nakonec 

zmáčkněte tlačítko SET a hodiny jsou nastaveny.  

2. Nastavení budíku: Zmáčkněte tlačítko AL tak aby Vám oddělovač času přestal blikat. Zmáčkněte tlačítko 

SET a nastavte si čas buzení (funguje stejně jako u nastavování času a data).Potvrďte tlačítkem SET a 

nastavte si čas opakování buzení. Potvrďte tlačítkem SET. Nakonec si vyberte tón, který chcete, aby Vás 

budil (18). Potvrďte tlačítkem SET. Po potvrzení zmáčkněte tlačítko UP – dokončíte nastavení budíku. Pokud 

ho zmáčknete jednou nastavíte pouze budík bez opakování. Zmáčknete-li tlačítko dvakrát nastavíte budík i 

opakování buzení. Při zmáčknutí tlačítka třikrát zrušíte budík i opakované buzení. Jakmile budete mít vše 

nastaveno stačí zmáčknout tlačítko AL (rozbliká se oddělovač času). Nyní máte zpátky aktuální čas. Pokud si 

budete chtít buzení kdykoliv zrušit stačí zmáčknout tlačítko AL a poté pomocí tlačítka UP buzení zrušíte v 

opačném případě to funguje také.  

3. Rozsvícení budíku: Budík můžete rozsvítit pokud ho lehce zmáčknete. Budík při tomto úkonu musí stát na 

pevném podkladu.   

4. U budíku můžete nastavit dva formáty času. Dvanácti hodinový nebo dvaceti čtyř hodinový. Nejprve nastavte 

čas dle manuálu. Jakmile budete mít čas nastaven stačí zmáčknout tlačítko UP na spodní straně budíku a tím 

změníte formát hodiny. (Př. Nastavte čas na 14:00, uložte dle manuálu, poté zmáčkněte tlačítko UP a čas se 

předělá na 2:00 PM)  
 


