
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 11038AB4X5IX · 2019-02

sk   Návod na použitie

LED budík v kocke

Vážení zákazníci!

Váš nový budík v modernom 
jednoduchom dizajne sa dá napájať 
aj batériami aj cez elektrickú sieť.  
Dodatočná záložná batéria sa 
postará o to, aby sa pri krátkodobom 
prerušení elektrického napájania 
zachoval nastavený čas a čas 
budenia. 

Želáme vám krásny čas a príjemné 
zobúdzanie s vaším novým budíkom. 

Váš tím Tchibo

 
  
www.tchibo.sk/navody

Prehľad (obsah balenia)
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displej

dotyková plocha odloženého budenia

zdierka na  
sieťový adaptér

priehradka na batérie

bez vyobrazenia:  USB prípojný kábel 
3 batérie LR03 
1 záložná batéria CR2032 

Prečítajte si pozorne bezpečnostné 
upozornenia a výrobok používajte len 
spôsobom opísaným v tomto návode, 
aby nedopatrením nedošlo k porane
niam alebo škodám. 

Účel použitia

• Výrobok je určený na súkromné 
po užitie a nie je vhodný na komerč
né účely.

• Výrobok používajte len v suchých 
interiéroch.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

• Zabráňte prístupu detí k obalovému 
materiálu.  
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo 
udusenia! 

• Prehltnutie batérií môže byť 
ži vo tu nebezpečné. Pri prehltnutí 
batérií môže v priebehu 2 hodín 
dôjsť k vážnemu vnútornému 
poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, 
ale aj vybité batérie a výrobok preto 
uschovávajte mimo dosahu detí.  
Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť 
k prehltnutiu batérie alebo sa mohla 
dostať do tela iným spôsobom, 
ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

NEBEZPEČENSTVO zásahu 
elektrickým prúdom

Pri prevádzkovaní so sieťovým 
adaptérom: 

• Neponárajte výrobok do vody ani 
iných kvapalín, pretože inak hrozí 
nebezpečenstvo zásahu elektrickým 
prúdom. 

• Nepoužívajte výrobok v exteriéri 
alebo v priestoroch s vysokou 
vlhkosťou vzduchu. Nedotýkajte sa 
sieťového adaptéra mokrými rukami.

• Výrobok zapájajte len do predpisovo 
nainštalovanej zásuvky, ktorej 
sieťové napätie zodpovedá technic
kým údajom sieťového adaptéra. 

• Pri poruchách počas prevádzky 
vytiahnite sieťový adaptér zo 
zásuvky. Pritom ťahajte vždy za 
sieťový adaptér, nie za prípojný 
kábel.

• Zásuvka musí byť dobre dostupná, 
aby sa sieťový adaptér dal v prípade 
potreby rýchlo vytiahnuť. Prípojný 
kábel umiestnite tak, aby ste sa oň 
nepotkýnali. 

• Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani 
pritláčať. Zabráňte jeho kontaktu 
s horúcimi povrchmi a ostrými 
hranami.

• Neuvádzajte prístroj do prevádzky 
pri viditeľných poškodeniach na 
samotnom prístroji, prípojnom kábli 
alebo sieťovom kábli, resp. po páde 
prístroja.

• Na výrobku nevykonávajte žiadne 
zmeny. Opravy prístroja alebo 
sieťového adaptéra zverte len 
špecializovanej opravovni. 

VAROVANIE pred poranením

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, 
zabráňte kontaktu s pokožkou, 
očami a sliznicami. Postihnuté 
miesta prípadne opláchnite vodou 
a okamžite vyhľadajte lekára.

• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, 
hádzať do ohňa alebo skratovať. 

• Pri vkladaní batérie dbajte na 
správnu polaritu (+/–).

POZOR – Vecné škody

• Nevystavujte budík intenzívnym 
teplotným výkyvom, vlhkosti, prachu 
alebo priamemu slnečnému 
žiareniu.

• Nepoužívajte akumulátory. Používaj
te iba ten istý alebo rovnocenný typ 
batérií (pozri „Technické údaje“).

• Chráňte batérie pred nadmerným 
teplom. Vyberte batériu z výrobku 
po jej vybití alebo pred dlhším 
nepoužívaním výrobku.  
Takto zabránite škodám, ktoré môžu 
vzniknúť pri vytečení batérie. 

• Vždy vymieňajte všetky batérie. 
Nekombinujte staré a nové batérie, 
rôzne typy a značky batérií alebo 
batérie s rôznou kapacitou.

• Pred vložením vyčistite v prípade 
potreby kontakty batérie a prístroja. 
Nebezpečenstvo prehriatia!

• Na čistenie nepoužívajte abrazívne 
alebo žieravé čistiace prostriedky, 
resp. tvrdé kefy atď. 

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie 
boli vyrobené z hodnotných materiá
lov, ktoré sa dajú recyklovať.  
Tým sa znižuje množstvo odpadu  
a chráni životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel 
separovaného zberu. Využite na to 
miestne možnosti na zber papiera, 
lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú označené 
týmto symbolom sa nesmú 
likvidovať spolu s domovým 
odpadom!  

Máte zákonnú povinnosť likvidovať 
staré prístroje oddelene od domové
ho odpadu.  
Informácie o zberných dvoroch, ktoré 
odoberajú staré prístroje bezplatne, 
vám poskytne obecná alebo mestská 
správa.

Batérie a akumulátory 
nepatria do domového odpadu! 
Máte zákonnú povinnosť 

odovzdať vybité batérie a akumulá
tory v zbernom dvore vašej obecnej 
alebo mestskej správy alebo v špe
cializovanej predajni, ktorá predáva 
batérie.

Technické údaje

Model:    379 731

Vstup:    DC 5 V/500 mA

Prípojný  
kábel:    dutá zástrčka/USBA

Batérie:   3x LR03(AAA)/1,5 V

Záložná  
batéria:  1x CR2032/3V

Menovitá  
energia:  0,66 Wh

Trieda  
ochrany:   III 

Teplota  
prostredia:  +10 až +40 °C

Made exclusively for: 

 Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si 
vyhradzujeme právo na technické  
a optické zmeny na výrobku.

Číslo výrobku: 379 731

 Bezpečnostné upozornenia 

DOWN – zostupné nastavenie

UP – vzostupné nastavenie

SET – nastavenie času/času budenia

ALARM – zapnutie/vypnutie funkcie budenia



Uvedenie do prevádzky

Aktivovanie záložnej batérie

Záložná batéria zabezpečí zachovanie 
nastavení času a času budenia aj pri 
výpadku elektrického prúdu alebo 
vybití batérií. 

 Pri dodaní je 
záložná batéria 
už vložená. 
Otvorte prie
hradku na batérie 
na zadnej strane 
bu dí ka a zo 
spod nej priehrad

ky na batérie vytiahnite izolačný 
pásik.

Sieťové napájanie

Potrebujete USB sieťový adaptér  
(nie je v balení). Vhodný prípojný 
kábel sme vám priložili. 

1. Zasuňte dutú zástrčku prípojného 
kábla do zdierky sieťového 
adaptéra vzadu na budíku. 

2. Zastrčte USB konektor prípojného 
kábla do USB sieťového adaptéra. 

3. USB sieťový adaptér pripojte do 
elektrickej zásuvky. 
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Prevádzka na batérie

    Dodané batérie 
vložte podľa 
obrázka do 
priehradky  
na batérie.

Budík sa nedá napájať akumu
látormi, pretože by sa presne 
nezobrazoval čas. Akumulátory 

sa nenabíjajú, keď je budík pripojený  
k elektrickej sieti. 

Nastavenie displeja

Pri zapnutom režime úspory energie 
sa displej po cca 10 sekundách vypne. 

  M Na opätovné zapnutie displeja 
ťuknite na budík alebo tlesknite 
rukami. 

Výber jasnosti

1. Stlačte na cca 3 sekundy plochu 
odloženého budenia vpredu hore 
na budíku, kým sa na displeji 
nezobrazí –LI– (svetlé). 

2. Ťuknite na plochu odloženého 
budenia na zmenu nastavenia 
medzi svetlou (–LI–), stredne 
svetlou (–L2–) a tmavou (–L3–). 

3. Na potvrdenie nastavenia znovu 
stlačte na cca 10 sekúnd na 
plo chu odloženého budenia –  
alebo čakajte cca 10 sekúnd,  
kým sa displej znovu neprepne  
na čas. 

Zapnutie/vypnutie režimu  
úspory energie

Režim úspory energie sa dá vypnúť 
len v prevádzke cez sieťový adaptér, 
nie v prevádzke na batérie. 

1. V normálnom režime času držte 
stlačené tlačidlo DOWN, kým sa na 
displeji nezobrazí ON SD. 

2. Stlačte krátko na prepnutie na 
‑‑SD. Potvrďte tlačidlom SET, 
alebo počkajte cca 10 sekúnd, kým 
sa na displeji znovu nezobrazí čas. 
Displej teraz zostane trvalo 
osvetlený. 

  M Na opätovné zapnutie režimu 
úspory energie postupujte 
rovnakým spôsobom a prepnite 
na ON SD . 

Prepnutie režimu zobrazovania

Zobrazenie displeja môžete prepínať 
medzi poradím z času – dátumu 
– teploty (dp–1) a len času (dp–2). 

  M V normálnom režime času stlačte 
krátko DOWN na prepnutie medzi 
dp–1 a dp–2. Potvrďte tlačidlom 
SET, alebo počkajte cca 10 sekúnd, 
kým sa na displeji znovu nezobra
zí čas.

  M V normálnom režime času stlačte 
krátko UP na prepnutie medzi 
zobrazením teploty v stupňoch 
Celzia °C a Fahrenheita °F . 
Potvrďte tlačidlom SET, alebo 
počkajte cca 10 sekúnd, kým sa na 
displeji znovu nezobrazí čas.

  M V normálnom režime času stlačte 
tlačidlo SET na prepnutie medzi 
režimom času, dátumu a času 
budenia.

Nastavenie času

  M Krátkym stlačením tlačidla SET 
prepínate medzi režimom času, 
dátumu a času budenia. 

1. Príp. prepnite do režimu času. 

2. Na vyvolanie nastavení času stlač
te tlačidlo SET na cca 2 sekundy. 
Na displeji bliká zobrazenie  
24 alebo 12hodinového režimu. 

3. Tlačidlami UP resp. DOWN prepínate 
medzi nastaveniami. V 12hodino
vom režime sa na displeji pri 
popoludňajších hodinách zobrazí 
bod. 

 
Na potvrdenie nastavenia krátko 
stlačte tlačidlo SET. 

4. Po sebe blikajú zobrazenia ho dín 
– minút – roka – mesiaca – dňa. 
Tlačidlami UP (vzostupne) resp. 
DOWN (zostupne) nastavte 
aktu álnu hodnotu a potvrďte  
ju tlačidlom SET. 

Na rýchle nastavenie držte 
stlačené príslušné tlačidlo UP 
resp. DOWN.

Nastavenie času budenia

  M Krátkym stlačením tlačidla SET 
prepínate medzi režimom času, 
dátumu a času budenia. 

1. Prepnite do režimu času budenia. 

2. Na vyvolanie nastavení času 
budenia stlačte tlačidlo SET na  
cca 2 sekundy. Na displeji bliká 
zobrazenie hodín času budenia a 
symbol alarmu .

3. Tlačidlami UP (vzostupne) resp. 
DOWN (zostupne) nastavte želanú 
hodinu a potvrďte ju tlačidlom 
SET. Zobrazenie minút bliká.

Na rýchle nastavenie držte 
stlačené príslušné tlačidlo UP 
resp. DOWN. 

4. Tlačidlami UP (vzostupne) resp. 
DOWN (zostupne) nastavte želanú 
minútu a potvrďte ju tlačidlom 
SET. Symbol alarmu ďalej bliká. 

5. Stlačte znovu tlačidlo SET na 
návrat do režimu času. 

6. Na zapnutie alarmu posuňte 
spínač ALARM doľava. 
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  Hore na displeji sa zobrazí symbol 

alarmu.

V nastavený čas zaznie alarm so 
stúpajúcou intenzitou. 

  M Na deaktivovanie alarmu  
posuňte spínač ALARM doprava.  
Symbol alarmu zmizne. 

Prerušenie signálu budenia – 
( od ložené budenie) a jeho vypnutie

  M Keď zaznie alarm, ťuknite na 
plochu odloženého budenia hore 
na budíku.  
Na displeji sa zobrazí symbol 
odloženého budenia Z, signál 
alarmu sa na cca 4 minúty pre    ruší 
a potom znovu zaznie. Je možné 
to 5krát zopakovať. 

  M Na úplné vypnutie alarmu 
posuňte spínač ALARM doprava. 

Výmena záložnej batérie

Záložná batéria vydrží cca 2 roky. 

 Na výmenu 
záložnej batérie 
otvorte priehrad
ku na batérie na 
zadnej strane 
budíka, vyberte 
vybitú batériu a 
založte novú. 

  VAROVANIE –  
Nebezpečenstvo výbuchu

• Ak sa lítiové batérie založia 
nesprávne, môžu vybuchnúť.  
Preto dbajte pri vkladaní batérií 
bezpodmienečne na polaritu (+/–). 
Používajte iba ten istý alebo 
rovnocenný typ batérií (pozri 
„Technické údaje“).


