
 

                                                           
 
 
 
Návod k použití 
 
Hodiny Touch 
Philippi – výrobek č. 205003 
 
Pomocí LCD – zobrazovací jednotky můžete nastavit čas, teplotu, datum, budík 
nebo Timer/Countdown (stopky). 
 
Nastavení času: 
Stiskněte LCD – zobrazovací jednotku a vyčkejte, až se na display objeví čas. 
Stiskněte tlačítko SET solange a vyčkejte, až se na display objeví zobrazení hodin. 
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN a nastavte zobrazení hodin. 
Stiskněte opět tlačítko SET a nastavte zobrazení minut. 
Stiskněte ještě jednou tlačítko SET pro uložení času. 
Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN můžete mezi 12. a 24. hodinou měnit režim času. 
 
Nastavení budíku: 
Stiskněte LCD – zobrazovací jednotku a vyčkejte, až se na display objeví čas. 
Stiskněte tlačítko Alarm a vyčkejte, až se objeví na display symbol AL. 
(Pokud do 10 sekund nebude provedeno žádné další nastavení, symbol AL zmizí 
a opět se zobrazí režim času.)  
Stiskněte tlačítko SET solange a vyčkejte, až se objeví zobrazení hodin. Stisknutím 
tlačítka UP nebo DOWN nastavte požadovanou hodinu. 
Znovu stiskněte tlačítko SET a tlačítky UP nebo DOWN nastavte minuty. 
Dalším stisknutím tlačítka SET nastavíte požadovaný čas buzení. 
Pokud stisknete tlačítko ALARM, buzení se zaktivuje. (Na display se zobrazí symbol 
budíku.) 
Tón buzení se automaticky vypne po 2 minutách nebo ho můžete vypnout 
stisknutím LCD – zobrazovací jednotky. 
 
Nastavení teploty: 
Stiskněte LCD – zobrazovací jednotku a vyčkejte, až se na display objeví teplota  
(výše teploty se nastavuje automaticky) 
Stisknutím tlačítek UP nebo DOWN můžete zvolit stupnici °C nebo Fahrenheit.  
 
Nastavení datumu: 
Stiskněte LCD – zobrazovací jednotku a vyčkejte, až se na display objeví datum. 
Stiskněte tlačítko SET solange a vyčkejte, až se na displey objeví rok. 
Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN nastavte příslušný rok. 
Stiskněte opět tlačítko SET a nastavte zobrazení měsíce. 
Stiskněte opět tlačítko SET a nastavte zobrazení dne. 
Opětovným stisknutím tlačítka SET nastavíte datum. 



 
Nastavení funkce Timer – stopky: 
Přepněte „Return to time“ na OFF. 
Stiskněte LCD – zobrazovací jednotku a vyčkejte, až se na display objeví „Timer“. 
Od prvního použití je display naprogramován na 60.00 (60 minut). 
Maximální délka odpočítávání času je 180.59 (180 minut 59 sekund). 
Start a ukončení proveďte pomocí tlačítek UP nebo DOWN. 
Pokud chcete Timer pozastavit, stiskněte nejprve tlačítko UP nebo DOWN a 
následně tlačítko SET – na display zablikají minuty – znovu stiskněte tlačítko UP nebo 
DOWN a režim minut se změní. 
Znovu stiskněte tlačítko SET – na display zablikají vteřiny – pak stiskněte tlačítko UP 
nebo DOWN a režim vteřin se změní.  
Nyní stiskněte tlačítko SET pro uložení nastavené funkce Timer a následně stiskněte 
tlačítko UP nebo DOWN – tím stopky odstartujete. 
Jakmile dojde Timer na konec – 00.00, rozezní se po dobu jedné minuty signál. 
Stisknutím LCD – zobrazovací jednotky ukončíte signál předčasně. 
Aktuální nastavení vždy zůstane uloženo. 
  
Výměna baterie: 
Pokud je zobrazení na display slabé a nečitelné, je potřeba vyměnit baterii. 
 
 
 


