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1 Důležité 
informace

• Přečtěte si tyto pokyny.
• Respektujte všechna upozornění.
• Dodržujte všechny pokyny.
• Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů 

tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) 
nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) 
produkujících teplo. 

• Napájecí kabel chraňte před pošlapáním 
nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, 
kde kabel opouští budík.

• Používejte pouze doplňky nebo 
příslušenství doporučené výrobcem.

• Během bouřky či v době, kdy se budík 
nebude delší dobu používat, odpojte 
napájecí kabel ze zásuvky.

• Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému 
servisnímu technikovi. Budík by měl být 
přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména 
v případech poškození napájecího kabelu 
nebo zástrčky, v situacích, kdy do budíku 
vnikla tekutina nebo nějaký předmět, budík 
byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje 
normálně nebo utrpěl pád.

• UPOZORNĚNÍ týkající se používání 
baterie – dodržujte následující pokyny, 
abyste zabránili úniku elektrolytu z baterie, 
který může způsobit zranění, poškození 
majetku nebo poškození budíku: 
• Všechny baterie vložte správně podle 

značení + a − na budíku. 
• Nekombinujte různé baterie (staré a 

nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
• Pokud nebudete budík delší dobu 

používat, baterie vyjměte.
• Na budík nesmí kapat ani stříkat tekutina. 
• Na budík nepokládejte žádné nebezpečné 

předměty (např. předměty naplněné 
tekutinou nebo hořící svíčky). 

• Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, 
zařízení k vypínání přístroje by mělo být 
připraveno k použití.
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2 Budík

Obsah dodávky
Zkontrolujte a ověřte obsah balení.
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3 Začínáme
Vždy dodržujte správné pořadí pokynů 
uvedených v této kapitole.

Připojení napájení
K provozu tohoto budíku lze použít napájení ze 
zásuvky i baterie. 

1. možnost: napájení z baterií

Výstraha

 • Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před 
horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy 
nevhazujte do ohně.

 • Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat 
odpovídajícím způsobem.

Vložte 3 baterie velikosti AAA podle 
vyobrazené polarity (+/−).

  3 X AAA
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2. možnost: napájení z elektrické sítě

Výstraha

 • Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí 
v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na 
zadní nebo spodní straně budíku.

 • Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování 
napájecího adaptéru vždy vytahujte konektor. Nikdy 
netahejte za kabel.

Poznámka

 • Štítek s typovými údaji je umístěn v přihrádce na 
baterie.

 
Nastavení hodin

Poznámka

 • Než začnete, otevřete ochranný horní kryt. Objeví se 
skrytá tlačítka.

1 Stisknutím a podržením tlačítka SET TIME 
na 2 sekundy v pohotovostním režimu 
aktivujete režim nastavení hodin.
 » Číslice hodin a minut budou blikat.

2 Otočením - hr + nastavte hodiny.
3 Otočením - min + nastavte minuty.
4 Stisknutím tlačítka SET TIME volbu 

potvrďte.
 » Začne blikat zpráva [24H].

5 Otočením - hr + nebo - min + nastavíte 
12/24hodinový formát.

6 Stisknutím tlačítka SET TIME volbu 
potvrďte.
 » Je zobrazen čas hodin.

 2 sec.

minh r

EMIT TES

EMIT TES

EMIT TES

EMIT TES

12H 24H
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4 Nastavení 
budíku

Výběr zdroje budíku
Nastavením možností  /  /  můžete vybrat 
různé zdroje budíku: 
•  : jakmile nastane čas buzení, aktivuje se 

pouze podsvícení.
•  : jakmile nastane čas buzení, přehraje se 

zvolený zvuk.
•  : jakmile nastane čas buzení, aktivuje se 

podsvícení i zvolený zvuk.

Tip

 • Zvuk budíku můžete zvolit při nastavování budíku pro 
vstávání nebo spánek.

 • Hlasitost budíku nelze ručně upravovat.

 
Nastavení budíku na buzení
Tento budík umožňuje nastavit ranní buzení.

Poznámka

 • Zkontrolujte správné nastavení hodin.

1 V pohotovostním režimu stiskněte a na dvě 
sekundy přidržte tlačítko SET WAKE.
 » Číslice hodin a minut budou blikat.

2 Otočením - hr + nastavte hodiny.
3 Otočením - min + nastavte minuty.
4 Stisknutím tlačítka SET WAKE volbu 

potvrďte.
 » Zdroj zvuku začne blikat.

5 Otočením možnosti - hr + nebo - min + 
vyberete zvuk budíku.

6 Stisknutím tlačítka SET WAKE volbu 
potvrďte.
 » Zobrazí se nastavení budíku. 

 
Tip

 • Při zvonění budíku se postupně zvyšuje jeho hlasitost.

2 sec.

SET WAKE 

SET WAKE 

minh r

SET WAKE 

SET WAKE 
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Jakmile nastane čas buzení:

Napájení Délka 
buzení

Podsvícení (pokud je 
zvoleno)

Napájení 
střídavým 
proudem

Max. 
15 minut

Zelená barva po dobu 
15 minut

Stav 
baterie

Max. 
5 minut

Zelená barva po dobu 
1 minuty

Aktivace nebo deaktivace budíku na 
buzení

1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko 
SET WAKE.
 » Zobrazí se předem nastavené hodnoty 

budíku.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka SET 
WAKE aktivujte nebo deaktivujte budík na 
buzení.
 » Ikona budíku se zobrazí, je-li budík 

zapnutý a zmizí, je-li budík vypnutý.
• Přepnutím voliče SET WAKE/alarm 

off/tell time vypnete zvonění budíku.
 » Budík zazvoní následující den ve stejný 

čas. 

Nastavení budíku na spánek
Budík lze rovněž nastavit tak, aby vám večer 
připomněl, že je čas jít spát. 

Poznámka

 • Zkontrolujte správné nastavení hodin.

1 V pohotovostním režimu stiskněte a na dvě 
sekundy přidržte tlačítko SET SLEEP.
 » Číslice hodin a minut budou blikat.

2 Otočením - hr + nastavte hodiny.
3 Otočením - min + nastavte minuty.

4 Stisknutím tlačítka SET SLEEP volbu 
potvrďte.
 » Zdroj zvuku začne blikat.

5 Otočením možnosti - hr + nebo - min + 
vyberete zvuk budíku.

6 Stisknutím tlačítka SET SLEEP volbu 
potvrďte.
 » Zobrazí se nastavení budíku. 

 
Jakmile nastane čas buzení:

Napájení Délka 
buzení

Podsvícení (pokud je 
zvoleno)

Napájení 
střídavým 
proudem

Max. 
15 minut

Červená barva po 
dobu 15 minut

Stav 
baterie

Max. 
5 minut

Červená barva po 
dobu 1 minuty

2 sec.

SET SLEEP 

SET SLEEP 

SET SLEEP 

minh r

SET SLEEP 
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Aktivace a deaktivace budíku na 
spánek

1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko 
SET SLEEP.
 » Zobrazí se předem nastavené hodnoty 

budíku.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka SET SLEEP 
aktivujte nebo deaktivujte budík na spánek.
 » Ikona budíku se zobrazí, je-li budík 

zapnutý a zmizí, je-li budík vypnutý.
• Přepnutím voliče SET SLEEP/alarm off/

tell time vypnete zvonění budíku.
 » Budík zazvoní následující den ve stejný 

čas. 

5 Další funkce

Výběr jazyka systému
Poznámka

 • Tento budík nabízí volbu ze tří jazyků.

Nastavení tlačítka FRE/GER/ENG můžete jako 
jazyk systému vybrat francouzštinu, němčinu 
nebo angličtinu.

  
Oznámení aktuálního času
Tento mluvící budík může po aktivaci 
přirozeným způsobem oznámit aktuální čas.

Poznámka

 • Zkontrolujte, zda jste vybrali správný jazyk.

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko 
alarm off/tell time.
 » Zřetelně uslyšíte oznámení aktuálního času 

(například „it's five o'clock“ – je pět hodin).

 

FRE

GER

ENG
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Určování času
Jednou z funkcí tohoto budíku je také pomoc 
dětem při určování času. Budík pokládá 
otázky, jako je například „What time is it“ 
(Kolik je hodin) a pomáhá dětem zvyknout 
si na používání hodin. Tím přispívá k jejich 
intelektuálnímu rozvoji. 
1 Stiskněte tlačítko .

 » Zobrazí se [- - : - -].
 » Budík se zeptá „What time is it“ (Kolik 

je hodin).

2 Sledujte pohyb malé a velké ručičky budíku 
a zároveň otáčením ovladače - hr + a - 
min + nastavte čas.

3 Stiskněte tlačítko alarm off/tell time.
 » Pokud jste čas nastavili správně, ozve se 

potlesk a budík oznámí čas.
 » Pokud byla vaše odpověď nesprávná, 

ozve se zvuk pro špatnou odpověď a 
budík vám sdělí správný čas.

4 Nabídku ukončíte opětovným stisknutím 
tlačítka .

 
Tip

 • Děti mohou získat odpověď přímo stisknutím tlačítka 
alarm off/tell time a nemusejí upravovat nastavení 
hodin.

minh r

Nastavení jasu displeje
Opakovaným stisknutím tlačítka BACKLIGHT 
vyberte různé úrovně jasu: 
• Vysoká úroveň jasu
• Nízká úroveň jasu
• Jas vypnutý
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6 Informace 
o výrobku

Poznámka

 • Informace o výrobku jsou předmětem změn bez 
předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač
Jmenovitý výstupní výkon 0,25 W RMS

Obecné informace
Napájení
 – Elektrická síť 
 
 

 – Baterie

 
Model: AC39735T 
(Philips); Vstup: 
220–230 V ~, 50 Hz, 
20 mA.
3 x 1,5 V R03/UM-4

Spotřeba elektrické 
energie při provozu

2 W

Spotřeba energie v po-
hotovostním režimu

<1 W

Rozměry 
 - Hlavní jednotka 
(Š x V x H)

 
 
110 x 110  x 110 mm

Hmotnost
 – Včetně balení
 – Hlavní jednotka

 
0,63 kg
0,29 kg

7 Řešení 
problémů

Varování

 • Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, 
neopravujte systém sami. 
Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, 
zkontrolujte před kontaktováním servisu 
následující možnosti. Pokud problém není 
vyřešen, přejděte na webovou stránku 
společnosti Philips (www.philips.com/support). 
V případě kontaktování společnosti Philips mějte 
zařízení po ruce a připravte si číslo modelu 
a sériové číslo.

Nefunguje napájení
• Zkontrolujte, zda je zástrčka správně 

zapojená.
• Ujistěte se, že napájení je pod proudem.
• Zkontrolujte, že jsou baterie správně 

vložené.

Jednotka nereaguje
 • Vyjměte baterie a jednotku znovu zapněte. 
 • Odpojte a znovu připojte zásuvku 

střídavého proudu a jednotku znovu 
zapněte.

Budík nefunguje
 • Nastavte správně hodiny a budík.
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8 Oznámení
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, 
které nebyly výslovně schváleny společností 
WOOX Innovations, mohou mít za následek 
ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

  
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské 
unie na vysokofrekvenční odrušení.

  
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce 
kvalitního materiálu a součástí, které je možné 
recyklovat. 

 
Pokud je výrobek označen tímto symbolem 
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že 
výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru 
tříděného odpadu elektrických a elektronických 
výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte 
staré výrobky spolu s běžným komunálním 
odpadem. Správná likvidace starého výrobku 
pomáhá předejít možným negativním dopadům 
na životní prostředí a zdraví lidí.

  
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici 
EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do 
běžného komunálního odpadu. Informujte se 
o místních pravidlech o sběru baterií, neboť 
správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým 
účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. 
Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál 
snadno rozdělit na tři materiály: lepenku 
(krabice), polystyrén (ochranné balení) a 
polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného 
plastu). 
Systém se skládá z materiálů, které je možné 
v případě demontáže odbornou firmou 
recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci 
obalových materiálů, vybitých baterií a starého 
zařízení se řiďte místními předpisy.
 

 
Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez 
ochranného zemnění.
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