
                                                                              
 
SMALL ACRYLIC CLOCK W/CALENDAR – Č. 178009 
malé acrylové hodiny s kalendářem 
 
 
 

 
 

 
 
 

1) tlačítko CLOCK 
2) tlačítko UP (výběr 12/24 hodin) 
3) tlačítko DOWN 
4) tlačítko SNOOZE/LIGHT 
5) tlačítko ALARM ON/OFF 
6) tlačítko Alarm Set (nastavení buzení) 
7) tlačítko LIGHT ON/AUTO OFF 
8) tlačítko RESET 
9) DC jack (vstup 4,5 V) 
10) zásobník na baterie 

 
 
 



 
 
ČASOVÉ FUNKCE 

• časové funkce ve formátu 12/24 hodin 
• kalendář – od roku 1999 do roku 2048 

 
UKAZATELE 
 hodiny, minuty, měsíc, datum a  den 
 
UVEDENÍ DO PROVOZU 

otevřít zásobník pro baterie a tyto vložit. Pozor na správnou polaritu. Zavřít 
zásobník a nastavit čas. 

 
NASTAVENÍ ČASU 
 Stisknout tlačítko CLOCK a držet cca 3 vteřiny, dokud se neaktivuje modus 
nastavení. Začne blikat ukazel hodin. Postup nastavení: hodiny SET – minuty SET – 
rok SET – měsíc SET – datum SET – NORMAL. Stiskem tlačítek UP nebo DOWN 
nastavit požadovaný datum a čas.  
 
Pozor: Pokud se nacházíte v modusu nastavování, potvrdíte každé nastavení 
tlačítkem CLOCK a posunete se k dalšímu nastavení. 
 
NASTAVENÍ ALARMU 
 Stisknout tlačítko ALARM a podržet pár vteřin, dokud nezačne blikat 
nastavení času. Postu nastavení:  hodiny SET – minuty SET – NORMAL. Stiskem 
tlačítek UP nebo DOWN nastavit požadovaný čas. 
 
Pozor: pokud se nacházíte v modusu nastavování, potvrdíte nastavení tlačítkem 
ALARM SET a posunete se k dalšímu nastavení. 
 
ALARM ON/OFF 
 Stisknutím  tlačítko ALARM ON/OFF v normálním režimu zapnete  nastavení 
přístroje na alarm –zapnout (ON) nebo vypnout (OFF). Stupnice, která se objeví na 
displeji ukazuje, že je přístroj nastaven na alarm. 
 
ALARM OFF 
 Chcete-li nastavený alarm vypnout, stiskněte libovolné tlačítko – mimo 
SNOOZE/LIGHT a alarm se ihned vypne, nebo jej nechte nastavený 1 minutu. 
Nastaví se pak automaticky sám. 
 
SNOOZE 
 K nastavení SNOOZE (dřímání) při aktivovaném alarmu: stisknout 
SNOOZE/LIGHT, tím se vypne alarm a začne blikat symbol „Zz“. Pokud je Snooze na 
ON (zapnuto) trvá alarm 1 minutu a po 5ti minutách se opět rozezní. 
 
PODSVÍCENÍ 
 V pozici LIGHT ON zůstává světlo zapnuto stále.  Stisknete-li v pozici LIGHT 
AUTO OFF tlačítko SNOOZE/LIGHT jedenkrát, svítí světlo cca 30 vteřin 
 



12/24 HODINOVÝ FORMÁT 
 Stiskem tlačítka 12/24 vyberete mezi 12ti a 24 hodinovým formátem. 
VÝMĚNA BATERIÍ 
 Baterie vyměńte za nové, pokud už jsou údaje na displeji málo čitelné. 
Otevřít zásobník na baterie, vyjmout staré a vyměnit za nové. Pozor na správné 
umístění – polaritu. 
 
VSTUP DC 
 Pokud potřebujete použít adaptér pro vstup DC, zasuňte jej ve správné 
polaritě (vstup 4,5 V d.c.100 mA) do zdířky na boku přístroje. Adaptér je schopen  
napájet pouze světlo, pro provoz hodin je nutné mít v přístroji i baterie. 
 
 
RESET- otvor na zadní straně přístroje 
 na zadní straně umožňuje znovunastavení přístroje, v případě vlivu 
elektrostatiky  nebo po výměně baterií nefunguje správně. Pomocí jehy nebo ostré 
tužky stiskněte tlačítko v otvoru. Přístroj se poté automaticky znovu nastaví. 
   


