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1	 Dôležité
• Prečítajte si tieto pokyny.
• Dbajte na všetky varovania.
• Dodržiavajte všetky pokyny.
• Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako 

sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či 
iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré 
produkujú teplo. 

• Dbajte na to, aby na sieťový kábel 
nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä 
pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a 
v mieste, kde vychádza z budíka.

• Používajte len nástavce/príslušenstvo 
špecifikované výrobcom.

• Počas búrok s bleskami alebo pri 
dlhodobom nepoužívaní odpojte budík zo 
siete.

• Všetky opravy zverte do rúk 
kvalifikovanému servisnému personálu. 
Oprava je potrebná, ak bol budík 
akýmkoľvek spôsobom poškodený, 
napríklad sa poškodil napájací kábel alebo 
zástrčka, ak sa na budík vyliala tekutina 
alebo doň spadol nejaký predmet, ak bol 
budík vystavený dažďu alebo vlhkosti alebo 
ak nefunguje správne, prípadne spadol.

• UPOZORNENIE týkajúce sa používania 
batérií – Aby nedošlo k vytečeniu batérií, 
ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, 
poškodenie majetku alebo poškodenie 
budíka: 
• Všetky batérie nainštalujte správne, 

s orientáciou pólov + a - podľa 
označenia na budíku. 

• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo 
uhlíkové a alkalické atď.).

• Keď sa budík dlhší čas nepoužíva, 
vyberte z neho batérie.

• Budík nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani 
striekajúcej kvapaline. 

• Na budík neumiestňujte žiadne 
nebezpečné predmety (napr. predmety 
naplnené kvapalinou, zapálené sviečky). 

• Tam, kde zástrčka priameho napájacieho 
adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, 
musí zostať odpájacie zariadenie ľahko 
prístupné pre okamžité použitie.
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2	 Váš	budík

Čo	je	v	škatuli
Skontrolujte a identifikujte obsah balenia.
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3	 Úvodné	pokyny
Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto 
kapitole.

Pripojenie	napájania
Ako zdroj napájania tohto budíka možno použiť 
sieťový kábel alebo batérie. 

1.	možnosť:	Napájanie	pomocou	
batérií

Výstraha

 • Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo 
dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy 
nevhadzujte batérie do ohňa.

 • Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia 
likvidovať správnym spôsobom.

Do budíka vložte 3 batérie veľkosti AAA so 
správnou polaritou (+/-) podľa znázornenia.

  3 X AAA
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2.	možnosť:	Sieťové	napájanie

Výstraha

 • Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že 
napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na 
spodnej alebo zadnej strane budíka.

 • Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Sieťový 
napájací adaptér vždy odpájajte od elektrickej siete 
vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za 
kábel.

Poznámka

 • Typový štítok sa nachádza v priečinku na batérie.

 
Nastavenie	hodín

Poznámka

 • Najskôr otvorte ochranný kryt navrchu budíka, pod 
ktorým sa nachádzajú tlačidlá.

1 V pohotovostnom režime stlačením a 
podržaním tlačidla SET	TIME na dve 
sekundy aktivujte režim nastavenia hodín.
 » Číslice hodín a minút blikajú.

2 Otočením prepínača -	hr	+ nastavte 
hodinu.

3	 Otočením prepínača -	min	+ nastavte 
minúty.

4	 Výber potvrďte stlačením tlačidla SET 
TIME.
 » Položka [24H] začne blikať.

5 Otočením prepínača -	hr	+ alebo -	min	+ 
nastavte 12/24-hodinový formát hodín.

6	 Výber potvrďte stlačením tlačidla SET 
TIME.
 » Zobrazí sa nastavený čas.

 2 sec.

minh r

EMIT TES

EMIT TES

EMIT TES

EMIT TES

12H 24H
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4	 Nastavenie	
budíka

Výber	zdroja	budíka
Nastavením posúvača do polohy  /  /  
vyberte zdroj budenia: 
•  : po dosiahnutí času budenia sa aktivuje 

podsvietenie budíka.
•  : po dosiahnutí času budenia sa aktivuje 

predvolený zvuk.
•  : po dosiahnutí času budenia sa aktivuje 

podsvietenie i zvuk.

Tip

 • Pri nastavení budenia alebo režimu spánku môžete 
zvoliť zvuk budenia.

 • Hlasitosť budíka sa nedá nastaviť ručne.

 
Nastavenie	budenia
Toto zariadenie môžete použiť ako budík, ktorý 
vás ráno zobudí.

Poznámka

 • Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.

1 V pohotovostnom režime stlačte a dve 
sekundy podržte tlačidlo SET WAKE.
 » Číslice hodín a minút blikajú.

2 Otočením prepínača -	hr	+ nastavte 
hodinu.

3	 Otočením prepínača -	min	+ nastavte 
minúty.

4	 Výber potvrďte stlačením tlačidla SET 
WAKE.
 » Zdroj zvuku začne blikať.

5 Otočením prepínača -	hr	+ alebo -	min	+ 
vyberte zvuk budenia.

6	 Výber potvrďte stlačením tlačidla SET 
WAKE.
 » Zobrazia sa nastavenia budíka. 

 
Tip

 • Počas zvonenia budíka sa jeho hlasitosť postupne 
zvyšuje.

2 sec.

SET WAKE 

SET WAKE 

minh r

SET WAKE 

SET WAKE 
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Po	dosiahnutí	času	budenia:

Napájanie Trvanie	
budenia

Podsvietenie	(ak	
je	zvolené)

Sieťové 
napájanie

Max. 15 
minút

Zelené, 15 minút

Nabitie 
batérie

Max. 5 
minút

Zelené, 1 minúta

Aktivácia/deaktivácia	budenia

1 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo 
SET WAKE.
 » Zobrazia sa predvolené nastavenia 

budíka.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla SET WAKE 
aktivujte alebo deaktivujte budenie.
 » Keď je budenie aktivované, zobrazí 

sa ikona budíka. Keď je budenie 
deaktivované, ikona sa nezobrazuje.

• Zvonenie budíka vypnete stlačením 
tlačidla SET WAKE alebo alarm	off/
tell	time.

 » Budík opäť zazvoní na ďalší deň. 

Nastavenie	časovača	spánku
Zariadenie môžete použiť aj ako časovač, ktorý 
vám v noci pripomenie, že je čas spať. 

Poznámka

 • Uistite sa, že sú hodiny nastavené správne.

1 V pohotovostnom režime stlačte a dve 
sekundy podržte tlačidlo SET SLEEP.
 » Číslice hodín a minút blikajú.

2 Otočením prepínača -	hr	+ nastavte 
hodinu.

3	 Otočením prepínača -	min	+ nastavte 
minúty.

4	 Výber potvrďte stlačením tlačidla SET 
SLEEP.
 » Zdroj zvuku začne blikať.

5 Otočením prepínača -	hr	+ alebo -	min	+ 
vyberte zvuk budenia.

6	 Výber potvrďte stlačením tlačidla SET 
SLEEP.
 » Zobrazia sa nastavenia budíka. 

 
Po	dosiahnutí	času	budenia:

Napájanie Trvanie	
budenia

Podsvietenie	(ak	
je	zvolené)

Sieťové 
napájanie

Max. 15 
minút

Červené, 15 minút

Nabitie 
batérie

Max. 5 
minút

Červené, 1 minúta

2 sec.

SET SLEEP 

SET SLEEP 

SET SLEEP 

minh r

SET SLEEP 
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Aktivácia/deaktivácia	časovača	spánku

1 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo 
SET SLEEP.
 » Zobrazia sa predvolené nastavenia 

budíka.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla SET SLEEP 
aktivujte alebo deaktivujte časovač spánku.
 » Keď je budenie aktivované, zobrazí 

sa ikona budíka. Keď je budenie 
deaktivované, ikona sa nezobrazuje.

• Zvonenie budíka vypnete stlačením 
tlačidla SET SLEEP alebo alarm	off/
tell	time.

 » Budík opäť zazvoní na ďalší deň. 

5	 Ďalšie	funkcie

Výber	jazyka	systému
Poznámka

 • Tento budík podporuje tri jazyky.

Nastavením posúvača do niektorej z polôh FRE/
GER/ENG si môžete ako jazyk systému vybrať 
francúzštinu, nemčinu alebo angličtinu.

  
Hlásenie	aktuálneho	času
Po aktivovaní dokáže tento hovoriaci budík 
prirodzeným spôsobom hlásiť aktuálny čas.

Poznámka

 • Uistite sa, že ste vybrali správny jazyk.

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo alarm	
off/tell	time.
 » Ozve sa zreteľné hlásenie aktuálneho času 

(napr. je päť hodín).

 

FRE

GER

ENG
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Koľko	je	hodín?
Tento budík možno použiť aj ako pomôcku pri 
učení dieťaťa hovoriť správny čas. Zariadenie sa 
dokáže pýtať otázky typu „Koľko je hodín?“, čím 
pomáha deťom zvykať si na používanie hodín. 
Zároveň tak prispieva k ich intelektuálnemu 
rozvoju. 
1 Stlačte tlačidlo .

 » Zobrazí sa symbol [-	-	:	-	-].
 » Zariadenie sa opýta, koľko je hodín.

2 Pomocou otočných regulátorov -	hr	+ 
a -	min	+ nastavte hodinovú a minútovú 
ručičku do správnej polohy.

3	 Stlačte tlačidlo alarm	off/tell	time.
 » Ak ste čas nastavili správne, ozve sa 

pochvalný zvuk a budík ohlási čas.
 » Ak je odpoveď nesprávna, ozve sa zvuk 

označujúci chybu a budík vás vyzve, aby 
ste čas opravili.

4	 Ponuku ukončíte opätovným stlačením 
tlačidla .

 
Tip

 • Deti môžu stlačiť tlačidlo alarm	off/tell	time, čím 
zobrazia správnu odpoveď bez toho, aby upravovali 
nastavenia hodín.

minh r

Nastavenie	jasu	displeja
Opakovaným stláčaním tlačidla BACKLIGHT 
vyberte požadovanú úroveň jasu: 
• Vysoký jas
• Nízky jas
• Vypnutý jas
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6	 Informácie	o	
výrobku
Poznámka

 • Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia.

Technické	údaje

Zosilňovač
Menovitý výstupný výkon 0,25 W RMS

Všeobecné	informácie
Napájací zdroj
 - Sieťové napájanie 
 
 

 - Batéria

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

Prevádzková spotreba 
energie

 
2 W

Spotreba energie v 
pohotovostnom režime

 
< 1 W

Rozmery 
 – Hlavná jednotka  
(Š x V x H)

 
 
110 x 110 x 110 mm

Hmotnosť
 - S obalom
 - Hlavná jednotka

 
0,63 kg
0,29 kg

7	 Riešenie	
problémov
Varovanie

 • Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami 
nepokúšajte opravovať systém. 
Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne 
nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné 
stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa 
problém neodstráni, prejdite na webovú stránku 
spoločnosti Philips (www.philips.com/support). 
Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, 
okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a 
sériové číslo.

Žiadne	napájanie
• Uistite sa, že je do elektrickej zásuvky 

poriadne zapojená napájacia zástrčka.
• Uistite sa, že je napájací kábel pod prúdom.
• Uistite sa, že sú batérie správne vložené.

Zariadenie	nereaguje
 • Vyberte a vložte batérie a znova zapnite 

zariadenie. 
 • Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, 

potom zariadenie opäť zapnite.

Budík	nefunguje
 • Správne nastavte hodiny/budík.
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8	 Upozornenie
Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané 
na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne 
schválené spoločnosťou WOOX Innovations, 
môžu anulovať oprávnenie používateľa
obsluhovať toto zariadenie.

  
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho 
spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

  
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili 
vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré 
možno recyklovať a znova využiť. 

 
Keď sa na produkte nachádza symbol 
prečiarknutého koša s kolieskami, znamená 
to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska 
smernica 2002/96/ES.
Informujte sa o lokálnom systéme separovaného 
zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte 
použité zariadenia do bežného domáceho 
odpadu. Správnou likvidáciou starého produktu 
pomôžete zabrániť možným negatívnym 
následkom pre životné prostredie a ľudské 
zdravie.

 
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe 
Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať 
spolu s bežným domovým odpadom.
Informujte sa o miestnych pravidlách 
separovaného zberu batérií, pretože správna 
likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym 

následkom na životné prostredie a ľudské 
zdravie.

Informácie	týkajúce	sa	životného	prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli 
vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie 
jednoduchého rozdelenie balenia do troch 
materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena 
(vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná 
penová pokrývka). 
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je 
možné v prípade roztriedenia špecializovanou 
spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. 
Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa 
likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií 
a starého vybavenia.
 

 
Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou 
izoláciou a bez dodaného ochranného 
uzemnenia.
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