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Uživatelský návod pro budík Wake’n’Shake VOYAGER
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Popis jednotlivých prvků budíku

Typ napájecí baterie
Pro správný chod vašeho vibračního budíku je třeba nainstalovat 1 ks AAA a 2 ks AA alkalických
baterií.

Instalace baterií
1. Otočte budík spodní stranou nahoru
2. Zvedněte západku krytu ve směru šipky Open a vyjměte kryt šachty baterií
3. Vložte 1ks AA a 2ks AAA nových alkalických baterií do bateriové základny v souladu se
zobrazenou polaritou + / 4. Vraťte zpět bateriový kryt.
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Automatické zamknutí tlačítek
Tlačítka se automaticky uzamknou, pokud není žádné tlačítko stisknuté v rozmezí jedné minuty.
Zamknutá tlačítka uvolníte stiskem tlačítka DOWN/UNLOCK, poté se ozve dvojí slyšitelné krátké
pípnutí.

Nastavení času a doby odložení buzení
1. Stiskněte a držte tlačítko SET/TIMER, číslice „0“ začne blikat. Stiskem nebo držením tlačítka
DOWN/UNLOCK se šipkou dolů, nebo tlačítka UP/TEST se šipkou nahoru nastavíte čas hodin.
(Držením tlačítek se šipkami zrychlíte změnu času hodin).
2. Stiskněte nebo držte tlačítko SET/TIMER, číslice „00“ začnou blikat. Stiskem nebo držením
tlačítka DOWN/UNLOCK se šipkou dolů, nebo tlačítka UP/TEST se šipkou nahoru nastavíte
minuty. (Držením tlačítek se šipkami zrychlíte změnu času hodin).
3. Opět stiskněte nebo držte tlačítko SET/TIMER, symbol „24Hr“ začne blikat. Stiskem nebo
držením tlačítka DOWN/UNLOCK se šipkou dolů, nebo tlačítka UP/TEST se šipkou nahoru
vyberete režim „12Hr“, nebo „24Hr“. Pro dopolední režim 0:00 až 12:00 se pro odlišení obou
režimů na displeji objeví označení AM.
4. Znovu stiskněte nebo držte tlačítko SET/TIMER, číslice „05“ začnou blikat. Stiskem nebo
držením tlačítka DOWN/UNLOCK se šipkou dolů, nebo tlačítka UP/TEST se šipkou nahoru
nastavíte minuty odložení buzení v rozmezí od 5ti do 60ti minut. (Držením tlačítek se šipkami
zrychlíte změnu minut).
5. Stiskem tlačítka SET/TIMER ukončíte režim nastavování. Pokud tlačítko nestiskněte, budík
režim nastavování automaticky ukončí po deseti sekundách, pokud v této době není stisknuté
žádné tlačítko.

Buzení – Alarm
1. Stiskněte a držte tlačítko AL SET/SELECT. Na displeji se objeví písmena Al a číslo hodin začne
blikat. Stiskněte tlačítko DOWN/UNLOCK, nebo UP/TEST pro nastavení času hodin. (Držením
tlačítek se šipkami zrychlíte změnu času hodin).
2. Opět stiskněte tlačítko AL SET/SELECT a začnou blikat číslice „00“ na pozici minut. Stiskněte
tlačítko DOWN/UNLOCK, nebo UP/TEST pro nastavení času minut. (Držením tlačítek se
šipkami zrychlíte změnu času minut).
3. Znovu stiskněte tlačítko AL SET/SELECT a objeví se symbol
(vibrace) a rozblikají se
písmena „HI“ (High – silná vibrace) Podle své potřeby stiskněte tlačítka DOWN/UNLOCK,
nebo UP/TEST a změňte úroveň vibrací na „LO“. (Low – slabá vibrace).
4. Po dalším stisku tlačítka AL SET/SELECT se objeví symbol
(zvuk) a rozblikají se písmenka
„HI“. Podle své potřeby stiskněte tlačítka DOWN/UNLOCK, nebo UP/TEST a změňte sílu
zvuku na nízkou - „LO“
5. Stiskněte AL SET/SELECT, nebo pokud nebude přibližně deset sekund stisknuto žádné
tlačítko, ukončí se režim nastavování alarmu.

Symboly nastavování a aktivace alarmu
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Zvuk
Vibrace
Světlo
Světlo a zvuk
Vibrace a zvuk

Vypnutí alarmu a jeho aktivace pro další den
Když se spustí alarm, bliká symbol odpovídající typu alarmu. Stiskem tlačítka AL SET/SELECT se vypne
buzení a současně se alarm nastaví na další den. Symbol nastavení alarmu zůstane zobrazen na
displeji.

Odložení buzení
Když má budík spuštěno buzení, stiskněte jednou tlačítko se symboly
. Buzení bude dočasně
přerušeno a na displeji bude blikat symbol typu buzení. Alarm se znovu spustí, jakmile uplyne
nastavená doba odložení buzení.

Osvětlení displeje
Stiskněte jednou tlačítko se symboly

. Na pět sekund se rozsvítí pozadí displeje.

Zapnutí svítilny
Stiskněte a držte tlačítko se symboly
. Tlačítko se rozsvítí a funguje jako malá svítilna. Zrušení
svítilny provedete stisknutím a držením tohoto tlačítka.

Zapnutí hodinového a minutového odpočítání dolů
1. Když je displej v normálním zobrazení stiskněte jednou tlačítko SET/TIMER, displej se přepne
do čítacího módu, na displeji se objeví symboly
„0:00“ se rozblikají.

a blikající malý symbol

a číslice

2. Stiskněte tlačítko
nastavení čítače hodin, stiskněte tlačítko , pro změnu odpočítávání
minut.
3. Stiskněte jednou tlačítko START/STOP pro zahájení odpočítávání času. Na displej bude blikat
malý symbol
.
4. Když během odpočítávání stisknete tlačítko START/STOP celý displej se rozbliká. Stiskněte a
držet START/STOP pro zastavení odpočítání času. Při delším držení se čas odpočítávání
resetuje.
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5. Když čítač dosáhne hodnoty „0:00“ hodiny vibračním a zvukovým alarmem oznámí dosažení
nulové hodnoty. Stiskněte START/STOP pro ukončení alarmu.
6. Stiskněte START/STOP znovu na displej se nastaví na původní hodnotu čítače. Nebo můžete
opakovat krok 2-5 pro nové nastavení čítače času.
Pamatujte: Když je čítač v chodu, stiskněte SET/TIMER pro zobrazení hodin. Na displeji hodin bude
blikat symbol časovače

.

Zapnutí hodinového a minutového odpočítání nahoru (maximálně
do hodnoty „23:59“)
1. Když je displej v normálním zobrazení stiskněte jednou tlačítko SET/TIMER, displej se přepne
do čítacího mód a bliká. Stiskněte a držte START/STOP pro resetování na hodnotu „0:00“.
2. Stiskněte a START/STOP pro spuštění načítání času směrem nahoru. Na displeji se rozbliká
malý symbol .
3. Když během odpočítávání stisknete tlačítko START/STOP celý displej se rozbliká. Stiskněte a
držet START/STOP pro zastavení odpočítání času. Při delším držení se čas odpočítávání
resetuje.
4. Dalším stiskem START/STOP bude displej pokračovat v načítání času.
Pamatujte: Když je čítač v chodu, stiskněte SET/TIMER pro zobrazení hodin. Na displeji hodin bude
blikat symbol časovače

.

Testování chodu budíku
Stiskněte a držte tlačítko
znít zvukový alarm.

/TEST. Po dobu 5ti sekund bude blikat světlo, budík bude vibrovat a bude

Hlášení o nízkém napájecím napětí
Při slabých bateriích se objeví na displeji symbol
novými alkalickými.

. V takovém případě nahraďte staré baterie

Řešení problémů
Pokud váš budík nefunguje správně, může to být způsobeno elektrostatickým rušením. Vyjměte
baterie a znovu je vraťte zpět při dodržení správné polarity +/-. Poté znovu nastavte hodnotu hodin.
Pokud jsou vibrace zvuk alarmu slabý, je to způsobeno nízkým napájecím napětím. Vyměňte staré
baterie a nahraďte je novými alkalickými při dodržen správné polarity.

Péče o výrobek
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Budík nevystavujte slunečnímu záření nebo nadměrnému teplu a vlhkosti. Budík čistěte vlhkým
hadříkem při vyjmutých bateriích. Pokud nebudete používat budík delší dobu, vyjměte z něho
baterie, aby nedošlo k poškození budíku vyteklým elektrolytem z baterií.

Technické specifikace:
Doba buzení: 1 minuta.
Odložení buzení: od pěti do šedesáti minut.

Tovární přednastavení:
Formát času: 24 hodin
Nastavený počáteční čas: 0:00
Přednastavený alarm: 6:00
Přednastavená úroveň intenzity alarmu: Hi (vysoká)
Přednastavené odložení buzení: 5 minut
Mezní hodnota čítače času: 23:59
Slyšitelnost alarmu: 75dB ve vzdálenosti 1 metr.

Likvidace
Tento symbol na produktu, nebo na jeho balení znamená, že toto zařízení nepatří do domovního
odpadu. Vložte jej do specializovaných kontejnerů určených pro sběr elektrických a elektronických
zařízení.
Pro další informace o recyklaci tohoto produktu můžete požádat příslušný úřad zabývající se sběrem
domovního odpadu, nebo se obraťte o radu tam, kde jste zařízení zakoupili.
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