
CZ Hodiny s budíkem Solight CA01B 
Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Chcete-li, aby vám bezpečně a 
plně sloužil, přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a dodržujte je. Vyhnete se tak nesprávnému 
použití nebo poškození. Zabraňte neoprávněnému použití tohoto přístroje a vždy respektujte 
veškerá pravidla týkající se manipulace s elektrickými spotřebiči. Zabraňte kontaktu s kapalinami 
a nadměrné vlhkosti. Návod pro obsluhu uschovejte pro budoucí potřebu. 
 
Popis 
Zařízení má na své přední straně skrytý displej, který není viditelný, pokud není rozsvícený. 
Displej reaguje na zvuk, stačí tedy např. tlesknout a displej se na deset vteřin rozsvítí. Na zadní 
straně je kryt baterií, vstup pro externí napájení a ovládací tlačítka. 
 
Napájení 
Zařízení může být napájeno buď bateriemi nebo externím adaptérem. Zařízení využívá dva typy 
baterií. Provozní a záložní. Záložní baterie slouží pro udržení hodin, budíků a dalšího nastavení 
v paměti v případě přerušení napájení (vybité provozní baterie, výpadek proudu). Tato baterie 
není nutná pro plnohodnotný provoz zařízení. Otevřete kryt baterií a poté odšroubujte šroubek 
krytu záložní baterie. Vložte baterii CR2032 plusovým pólem směrem nahoru a zašroubujte kryt. 
Poté vložte provozní baterie 3x AAA alkalické. Dbejte přitom vyznačené polarity. 
V případě použití externího zdroje (5V/300mA), nepoužívejte provozní baterie.  
 
Nastavení hodin 
Tlačítkem SET přepínáte mezi zobrazením hodin, data, budíku 1, budíku 2, budíku 3, režimy 
displeje. Přesně ve vyjmenovaném pořadí. 
 
V režimu zobrazení hodin dlouze stiskněte tlačítko set pro vstup do nastavení. Tlačítky 
UP/DOWN měníte hodnoty a tlačítkem SET uložíte aktuálně nastavenou hodnotu a přejdete na 
další položku v nastavení. Pořadí položek je následující: 12h/24h – hodiny – minuty – konec. 
 
Pro nastavení data se přepněte do režimu zobrazení data a stiskněte a podržte tlačítko SET. 
Nastavení je v pořadí rok – měsíc – den – režim budíku - konec. 
 
Nastavení budíku 
Tlačítkem SET zobrazte budík (A1, A2, nebo A3). Poté tlačítko dlouze podržte pro vstup do 
nastavení. Pořadí položek je hodina – minuta – konec. Tlačítkem SET zobrazte budík a poté 
tlačítkem UP jej zapněte a vypněte. Symboly pro zapnutí budíků: oNA1, oNA2 a oNA3. Je-li budík 
vypnutý, symboly jsou: --A1, --A2 a --A3. Je-li některý nebo všechny budíky zapnutý, tak v režimu 
zobrazení hodin svítí tečka u minut. 
 
Režimy budíku: E1-7: pondělí – neděle; E6-7: sobota – neděle; E1-5: pondělí – pátek; E1-6: 
pondělí – sobota. 
 
Budík se sám vypne po jedné minutě nebo stisknutím jakéhokoliv tlačítka. Funkce SNOOZE není 
k dispozici.  



Režimy displeje 
dP-1: V tomto režimu se střídají hodiny s datumem. Čas svítí 10 vteřin, datum 2 vteřiny. 
dP-2: V tomto režimu jsou zobrazeny pouze hodiny. 
 
Úsporný režim: 
Úsporný režim vypíná displej po deseti vteřinách. Displej se rozsvítí vydáním nějakého zvuku, 
např. tlesknutím. Úsporný režim aktivujete a deaktivujete tlačítkem DOWN. Symbol pro 
neaktivní režim je --SD a symbol pro aktivní režim je oNSD. 
 
Změnu jednotek teploty provedete dlouhým stiskem tlačítka DOWN. 
 
Nastavení intenzity displeje 
Nastavení se provádí stisky tlačítka UP. Níže jsou popsané jednotlivé režimy. 
 
oNCF: vysoká svítivost mezi 6:00 do 17:59, poloviční svítivost od 18:00 do 5:59 hodin. 
CF-1: poloviční svítivost 
CF-2: vysoká svítivost 
 


