
Válcový budík TC05/06 se svítilnou 
 
Návod k použití 
Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a 
dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému 
použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady 
používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo 
uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s 
vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či 
dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.  

INSTALACE BATERIÍ 
Odstraňte kryt baterií stlačením obou jazýčků najednou. Potom vytáhněte kryt baterií dle obrázku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro aktivaci budíku vložte do přihrádky na baterie 4 AAA baterie (LR03), dbejte na správnou polaritu. 
Doporučujeme postavit budík na měkký povrch, např. ručník, aby nedošlo k poškrábání čočky nebo 
povrchu. Vraťte zpátky kryt bateriového prostoru. 
 
NASTAVENÍ ČASU 
Vysuňte knoflík na pravé straně a rozsvítí se časový údaj. Otáčejte knoflíkem na pravé straně nahoru 
(+) a dolů (-) a nastavte požadovaný čas. Podržením knoflíku v pozici nahoru (+) nebo dolů (+) se 
nastavování urychlí. 
 
Upozornění: Když nastavujete čas a čas buzení, nemačkejte dvě tlačítka OPAKOVANÉ BUZENÍ / 
SVĚTLO umístěná ve spodní části hodin, protože to může nastavování hodin ovlivnit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NASTAVENÍ BUDÍKU 
Budík je přednastaven na 6.00. Požadovaný čas buzení nastavíte otáčením knoflíku na pravé straně 
nahoru (+) nebo dolů (-). Podržením knoflíku v pozici nahoru (+) nebo dolů (+) se nastavování urychlí. 
 
ZAPNUTÍ BUDÍKU 

Zadní přepínač dejte do pozice SNZ a na LCD displeji se objeví symboly Zz a . 
 
POUŽITÍ OPAKOVANÉHO BUZENÍ 

V nastaveném čase buzení se ozve zvuková signalizace a rozsvítí se symbol . Jemně zmáčkněte 
horní část budíku a zvuková signalizace utichne, podsvětlení potrvá ještě několik sekund a potom 
zhasne. 
Symbol „Zz“ bude blikat, dokud se po 5 minutách opět neozve zvuková signalizace. Odložené buzení 
se může opakovat tak dlouho, dokud budete budík vypínat tímto způsobem. 
 
TRVALÉ VYPNUTÍ BUDÍKU 
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Přesuňte přepínač na zadní straně do polohy ALM OFF. Přestanou svítit oba symboly „Zz“ i . 
 
VOLBA FORMÁTU ZOBRAZOVÁNÍ HODIN – 12HODINOVÝ NEBO 24HODINOVÝ 
Otevřete kryt bateriového prostoru a s použitím kancelářské sponky zmáčkněte tlačítko pro nastavení 
12/24hodinového formátu. V případě volby 12hodinového formátu se na displeji objeví ikony AM 
(dopoledne) nebo PM (odpoledne). 
 
PODSVĚTLENÍ 
Poklepejte na horní část budíku a LCD displej se na několik vteřin rozsvítí a poté zhasne. 
 
Poznámka: časté používání této funkce snižuje životnost baterie. 
 
POUŽITÍ SVÍTILNY 
Pro zapnutí LED svítilny vysuňte knoflík na levé straně; rozsvítí se jasné bílé světlo. Poznámka: časté 
používání svítilny zkrátí životnost baterie. 
 

TORCH ON – ZAPNUTÁ SVÍTILNA 
 
 
INDIKACE STAVU BATERIE 

PLNÁ 

 

Stav baterie je pro provoz hodin i svítilny 
optimální. 

STŘEDNÍ 

 

Stav baterie je pro provoz hodin i svítilny 
dobrý. 

NÍZKÁ 

 

LCD displej bude matný a hodiny mohou 
přestat fungovat, LED svítilna může ještě 
svítit. Vyměňte baterie. 

VELMI NÍZKÁ 

 

LCD hodiny nefungují a svítilna může také 
přestat svítit. 

 
PÉČE O BUDÍK 
• Nepoužívejte budík při extrémních teplotách, tj. nad 40 °C a pod -5°C. 
• Nepoužívejte budík v blízkosti silného magnetického pole, např. v blízkosti reproduktorů. 
• Vyměňujte baterie po 12 měsících, nebo když hodiny přestanou jít. 
• ČIŠTĚNÍ: otírejte měkkým suchým hadříkem. 

 



CZ  
 
Likvidace odpadu:  
Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte 
ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. 
Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz 
zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve 
stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a 
zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou obsahovat 
škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může při jeho pozdější 
recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.  

 

ZÁRUČNÍ LIST  

Výrobky značky SOLID dodává: 

SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 
web: www.solid-czech.cz 

 
Záruka a servis: 
Záruční opravy uplatňujte u svých prodejců: 
 
Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a 
změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v 
rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy…). Výrobky k 
záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní 
záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. 
Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení 
výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.  

Typ výrobku:……………………………  

Datum prodeje:………………………….  

Razítko a podpis prodejce:…………………  

Datum reklamace:………………………  

Zjištěná závada:…………………………………………………………………………………… 
 


