
Valcový budík TC05/06 so svietidlom 
 
Návod k použitiu 
Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a 
dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu 
používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte 
zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený 
k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. 
Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou(napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku 
s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.  

 
INŠTALÁCIA BATÉRIÍ 
Odstráňte kryt batérií stlačením naraz obidvoch jazýčkov. Potom vytiahnite kryt batérií podľa obrázka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pre aktiváciu budíka vložte do priehradky na batérie 4 AAA batérie (LR03), dajte pozor na správnu 
polaritu. Odporúčame postaviť budík na mäkký povrch, napr. uterák, aby nedošlo k poškrabaniu 
šošovky alebo povrchu. Zatvorte batériový priestor krytom. 
 
NASTAVENIE ČASU 
Vysuňte gombík na pravej strane a rozsvieti sa časový údaj. Otáčajte gombíkom na pravej strane hore 
(+) a dole (-) a nastavte požadovaný čas. Podržaním gombíka v pozícii hore (+) alebo dole (+) sa 
nastavovanie urýchli. 
 
Upozornenie: Keď nastavujete čas a čas budenia, nestláčajte dve tlačidlá OPAKOVANÉ BUDENIE/ 
SVETLO umiestnené v spodnej časti hodín, pretože to môže nastavovanie hodín ovplyvniť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NASTAVENIE BUDÍKA 
Budík je prednastavený na 6.00. Požadovaný čas budenia nastavíte otáčaním gombíka na pravej 
strane hore (+) alebo dole (-). Podržaním gombíka v pozícii hore (+) alebo dole (+) sa nastavovanie 
urýchli. 
 
ZAPNUTIE BUDÍKA 

Zadný prepínač dajte do pozície SNZ a na LCD displeji sa objavia symboly Zz a . 
 
POUŽITIE OPAKOVANÉHO BUENIA 

V nastavenom čase budenia sa ozve zvuková signalizácia a rozsvieti sa symbol  . Zľahka stlačte 
hornú časť budíka a zvuková signalizácia stíchne, podsvietenie bude trvať ešte niekoľko sekúnd a 
potom zhasne. 
Symbol „Zz“ bude blikať, pokiaľ sa po 5 minútach opäť neozve zvuková signalizácia. Odložené 
budenie sa môže opakovať tak dlho, pokiaľ budete budík vypínať týmto spôsobom. 
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TRVALÉ VYPNUTIE BUDÍKA 

Presuňte prepínač na zadnú stranu do polohy ALM OFF. Prestanú svietiť obidva symboly „Zz“ i . 
 
VOĽBA FORMÁTU ZOBRAZOVANIA HODÍN – 12HODINOVÝ ALEBO 24HODINOVÝ 
Otvorte kryt batériového priestoru a použitím kancelárskej sponky stlačte tlačidlo pre nastavenie 
12/24hodinového formátu. V prípade voľby 12hodinového formátu sa na displeji objavia ikony AM 
(doobeda) alebo PM (poobede). 
 
PODSVETLENIE 
Poklepte hornú časť budíka a LCD displej sa na niekoľko minút rozsvieti a potom zhasne. 
 
Poznámka: časté používanie tejto funkcie znižuje životnosť batérií. 
 
POUŽITIE SVIETIDLA 
Pre zapnutie LED svietidla vysuňte gombík na ľavej strane; rozsvieti sa jasné biele svetlo. Poznámka: 
časté používanie svietidla skráti životnosť batérií. 
 

TORCH ON – ZAPNUTÉ SVIETIDLO 
 
 
INDIKÁCIA STAVU BATÉRIÍ 

PLNÁ 

 

Stav batérií je pre prevádzku hodín a 
svietidla optimálny. 

STREDNÁ 

 

Stav batérií je pre prevádzku hodín a 
svietidla dobrý. 

NÍZKA 

 

LCD displej bude matný a hodiny môžu 
prestať fungovať, LED svietidlo môže ešte 
svietiť. Vymeňte batérie. 

VEĽMI NÍZKA 

 

LCD hodiny nefungujú a svietidlo môže tiež 
prestať svietiť. 

 
STAROSTLIVOSŤ O BUDÍK 
• Nepoužívajte budík pri extrémnych teplotách, t.j. nad 40 °C a pod -5°C. 
• Nepoužívajte budík v blízkosti silného magnetického poľa, napr. v blízkosti reproduktorov. 
• Vymieňajte batérie po 12 mesiacoch, alebo keď hodiny prestanú ísť. 
• ČIŠTENIE: utierajte mäkkou suchou handričkou. 



SK  

Likvidácia odpadu:  
Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, 
odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spät-
ného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným 
odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k 
likvidácií: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo 
znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. 
Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení 
prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu 
životného prostredia.  

ZÁRUČNÝ LIST 
Výrobky značky SOLID dodáva: 

S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia 
web: www.solid-czech.cz/sk/ 

Záruka a servis: 
 
Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov. 
 
Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy 
a zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v 
rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na 
záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná 
záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. 
Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpenia 
výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.  

 

Typ výrobku:…………………………….  

Dátum predaja:……………………………  

Pečiatka a podpis predajcu:…………………………….  

Dátum reklamácie:………………………. 

Zistená vada:……………………………………………………………………………… 


