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1	 Dôležité
• Prečítajte si tieto pokyny.
• Odložte si tieto pokyny.
• Dbajte na všetky varovania.
• Dodržiavajte všetky pokyny.
• Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti 

vody.
• Čistite len pomocou suchej tkaniny.
• Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte 

podľa pokynov výrobcu.
• Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako 

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

• Používajte len nástavce/príslušenstvo 
špecifikované výrobcom.

• Všetky opravy zverte do rúk 
kvalifikovanému servisnému personálu. 
Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie 
akýmkoľvek spôsobom poškodené, 
napríklad ak bola na zariadenie vyliata 
tekutina alebo do zariadenia spadol 
nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené 
dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie 
nefunguje správne, prípadne po páde 
zariadenia.

• UPOZORNENIE pre používanie batérií – 
Aby nedošlo k vytečeniu batérií, ktoré by 
mohlo spôsobiť poranenie osôb, škodu na 
majetku alebo poškodenie zariadenia: 

• Všetky batérie nainštalujte správne, s 
orientáciou pólov + a - podľa označenia na 
zariadení. 

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

• Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, 
vyberte batérie.

• Zariadenie nesmie byť vystavené 
kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline. 

• Neumiestňujte na zariadenie žiadne 
nebezpečné predmety (napr. predmety 
naplnené kvapalinou, zapálené sviečky). 

2 Váš budík

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

Inštalácia	batérie
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.

Vložte 3 batérie typu AAA so správnou 
polaritou (+/-) podľa znázornenia. (Obr.  )

 
Tip

 • Ak sa zobrazí indikátor takmer vybitých batérií , 
batérie vymeňte.

b

Nastavenie	hodín
(Obr.  )

 
1 Stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo 

SET.
 » Číslice hodín blikajú.

2 Stlačením tlačidla  /  nastavte hodinu.
3	 Výber potvrďte stlačením tlačidla SET.

 » Číslice minút blikajú.

4	 Opakovaním krokov 2 – 3 nastavte minúty 
a vyberte 12- alebo 24-hodinový formát 
času.
 » Zobrazí sa nastavený čas.

c

SET MODE

SET MODE

SET

2 sec

SET
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4	 Nastavenie	
časovača	budíka

Nastavenie	budíka
Poznámka

 • Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.

1 Na aktiváciu režimu nastavenia budíka 
stlačte tlačidlo MODE.
 » Zobrazí sa aktuálny čas budenia (ak je 

nastavený).

2 Stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo SET.
 » Číslice hodín blikajú.

3	 Stlačením tlačidla  /  nastavte hodinu.
4	 Výber potvrďte stlačením tlačidla SET.

 » Číslice minút blikajú.

5	 Opakovaním krokov 3 – 4 nastavte minúty.
6	 Opakovaním krokov 3 – 4 nastavte zdroj 

budíka. (Obr.  )

f

 » Budík sa nastaví a zobrazí sa aktuálny 
čas.

Ukazovateľ	budíka Ikona	
budíka

Trvanie 
budenia

Slabé vibrovanie 15 min
Silné vibrovanie 15 min
Pípanie budíka 15 min
Pípanie budíka aj 
vibrovanie

15 min

Tip

 • Nie je možné upraviť hlasitosť manuálne. 
 • Pri vibrovaní budíka sa spustí najprv pomalá vibrácia a 

počas prvých dvoch minút sa postupne zrýchľuje.

Aktivovanie a deaktivovanie 
časovača	budíka
Na aktiváciu časovača budíka prepnite spínač 
ALARM do polohy ON. 
 » Zobrazí sa ikona budíka a zdroj.
 » Všetky tlačidlá okrem SNOOZE/LIGHT 

sa zablokujú. Ak chcete zmeniť akékoľvek 
nastavenia, najskôr prepnite spínač ALARM 
do polohy OFF.

Deaktivovanie	časovača	budíka:
Prepnite spínač ALARM do polohy OFF.  
(Obr.  )

 e ALARM OFF/ON
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Prepnutie	budíka	do	režimu	
zdriemnutia
Po zaznení budíka stlačte tlačidlo SNOOZE. 
(Obr.  )

 
 » Budík prejde do režimu zdriemnutia 

a po deviatich minútach začne opäť 
zvoniť.

g
S N O O Z E

5	 Ďalšie	funkcie

Zapnutie/vypnutie	
podsvietenia
Na zapnutie podsvietenia stlačte tlačidlo LIGHT.
 » S cieľom šetriť energiu sa podsvietenie 

automaticky vypne po 5 sekundách.

Pripnutie	spony	na	vankúš
Aby budík neskĺzol z postele, pripevnite dodanú 
sponu na obliečku vankúša podľa znázornených 
pokynov. (Obr.  )

 d
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6	 Informácie	o	
výrobku
Poznámka

 • Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia.

Technické	údaje

Zdroj napájania 
(batéria)

3 x 1,5 V batérie typu 
AAA

Rozmery: 
– Hlavná jednotka  
(Š x V x H)

 
 
82 x 82 x 19 mm

Hmotnosť: 
- Hlavná jednotka

 
0,07 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
 • Skontrolujte, či ste správne vložili batérie.

Budík	nefunguje
 • Správne nastavte hodiny/budík.
 • Skontrolujte batérie. 

Nastavenia	hodín/budíka	sú	vymazané
 • Opätovne nastavte hodiny alebo budík.

Budík	po	stlačení	akéhokoľvek	tlačidla	
nereaguje
 • Tlačidlá sú zablokované. Na odblokovanie 

tlačidiel prepnite spínač ALARM do polohy 
OFF.
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8 Upozornenie
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané 
na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene 
povolené spoločnosťou Philips Consumer 
Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa 
používať 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.
2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Všetky práva vyhradené.
Technické údaje podliehajú zmenám bez 
predchádzajúceho upozornenia. Ochranné 
známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných 
vlastníkov. Spoločnosť Philips si vyhradzuje 
právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez 
povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.

Poznámka

 • Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
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