
                                                                 
 
 

STOLNÍ HODINY S BUDÍKEM 
(Philippi – Artikel č. 178009) 

 
 
Nejdříve ze všeho otevřete pomocí mince a jejím otočením bateriový otvor. 
Pak odstraníte plastový proužek, který chrání baterie před předčasným vybitím. 
Až budete baterii znovu nasazovat, dbejte na to, aby byly správně pólově nasazeny dle 
uvedených značek – plus na plus a minus na minus! Nikdy  nesmí být opačně. 
 
Nyní budou na displeji blikat různá čísla. 
 
Nejdříve nastavíme hodiny: 
 
Nastavení času: 

• 4 x stiskněte „SET“ (uprostřed displeje bliká čára, dole pak A,P nebo H) 
• pak stiskněte „MODE“ – dokud se dole neobjeví „H“, a pak nastavte hodiny 
• stisknětě tlačítko pro potvrzení „SET“ (uprostřed bliká čárka, nahoře nic, a dole bliká číslo) 
• pomocí tlačítka „MODE“ nyní nastavte minuty 
• potvrďte tlačítkem „SET“. 

 
Nastavení budíku (jako AL na displeji) 

• zmačkněte  x tlačítko „SET“ (objeví se jen jedno číslo na displeji) 
• pomocí tlačítka „MODE“ nastavte požadovanou hodinu buzení 
• potvrďte „SET“ (na displeji nahoře se neobjeví nic, uprostřed se objeví AL, spodní číslo 

bliká) 
• pomocí tlačítka „MODE“ nastavte minuty 
• potvrďte stiskem tlačítka „SET“. 

 
Nastavení datumu: 

• zmačknete  3x  „SET“ (na displeji bliká jen jedno číslo nahoře) 



• pomocí „MODE“ tlačítka nastavte měsíc 
• potvrďte stiskem tlačítka „SET“ (bliká jen jedno číslo na displeji dole) 
• pomocí tlačítka „MODE“ nastavte datum 
• potvrdíte tlačítkem „SET“ 

 
Nyní by Vaše hodiny měly být nastaveny a seřízeny ( nahoře jsou hodiny, políčko bliká, a pod 
nimi se ukazují minuty). 
 
 
 
 
 
 
Ovládání  funkcí stiskem tlačítek: 
 
1 x MODE : objeví s AL – s údajem nastaveného času buzení 
2 x MODE:  objeví se nastavené datum (uprostřed není čára) 
3 x MODE:  ukáží se sekundy ukazatele času/“HODINY“ 
4 x MODE:  opět se ukáže aktuální čas  
 
Aktivace alarmu/buzení: 
1 x  SET:  (ALARM bliká) 
1 x MODE: na displeji se objeví zvuková vlna 
pokud stisknete 8 x SET – znovu se Vám objeví údaje „HODINY“ 
 
Aktivace zvonku: 
1 x SET: (bliká údaj ALARMU) 
1 x MODE:  na displeji se objeví zvuková vlna 
pokud stisknete 8 x SET vrátíte se k údaji „HODINY“ 
 
Aktivace alarmu + zvonku: 
1 x SET:      (bliká na displeji údaj o času alarmu) 
3 x MODE : na displeji se objeví jak zvuková vlna tak ikona zvonečku 
 
Vypnutí alarmu + zvonku: 
1 x SET: bliká údaj alarmu 
4 x MODE: na displeji se neobjeví ani zvuková vlna ani zvonek 



pokud stisknete 8 x SET: vrátíte se k časovému údaji 
 
 
 
Mnoho radosti i užitku Vám přeje 
Team Philippi 
 


