
SK Hodiny s budíkom Solight CA01B 
Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Ak chcete, aby vám bezpečne a 
plne slúžil, prečítajte si prosím starostlivo tieto pokyny a dodržujte ich. Vyhnete sa tak 
nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Zabráňte neoprávnenému použitiu tohto prístroja a 
vždy rešpektujte všetky pravidlá týkajúce sa manipulácie s elektrickými spotrebičmi. Zabráňte 
kontaktu s kvapalinami a nadmernej vlhkosti. Návod na obsluhu si uschovajte pre budúcu 
potrebu. 
 
Popis 
Zariadenie má na svojej prednej strane skrytý displej, ktorý nie je viditeľný, pokiaľ nie je 
rozsvietený. Displej reaguje na zvuk, stačí teda napr. tlesknúť a displej sa na desať sekúnd 
rozsvieti. Na zadnej strane je kryt batérií, vstup pre externé napájanie a ovládacie tlačidlá. 
 
Napájanie 
Zariadenie môže byť napájané buď batériami alebo externým adaptérom. Zariadenie využíva 
dva typy batérií. Prevádzkové a záložné. Záložná batéria slúžia pre udržanie hodín, budíka a 
ďalšieho nastavenia v pamäti v prípade prerušenia napájania (vybité prevádzkové batérie, 
výpadok prúdu). Táto batéria nie je nutná pre plnohodnotnú prevádzku zariadenia. Otvorte kryt 
batérie a potom odskrutkujte skrutku krytu záložnej batérie. Vložte batériu CR2032 plusovým 
pólom smerom hore a zaskrutkujte kryt. Potom vložte prevádzkové batérie 3x AAA alkalické. 
Dbajte pritom na vyznačené polarity. 
V prípade použitia externého zdroja (5V/300mA), nepoužívajte prevádzkové batérie.  
 
Nastavenie hodín 
Tlačidlom SET prepínate medzi zobrazením hodín, dátumu, budíka 1, budíka 2, budíka 3, režimy 
displeja. Presne vo vymenovanom poradí. 
 
V režime zobrazenia hodín dlho stlačte tlačidlo set pre vstup do nastavenia. Tlačidlom UP/DOWN 
meníte hodnoty a tlačidlom SET uložíte aktuálne nastavenú hodnotu a prejdete na ďalšiu 
položku v nastavení. Poradie položiek je nasledujúce: 12h/24h – hodiny – minúty – koniec. 
 
Pre nastavenie dátumu sa prepnite do režimu zobrazenia dátumu a stlačte a podržte tlačidlo 
SET. Nastavenie je v poradí rok – mesiac – deň – režim budíka - koniec. 
 
Nastavenie budíka 
Tlačidlom SET zobrazte budík (A1, A2, alebo A3). Potom tlačidlo dlho podržte pre vstup do 
nastavenia. Poradie položiek je hodina – minúta – koniec. Tlačidlom SET zobrazte budík a potom 
tlačidlom UP ho zapnete a vypnete. Symboly pre zapnutie budíka: oNA1, oNA2 a oNA3. Ak  je 
budík vypnutý, symboly sú: --A1, --A2 a --A3. Ak je niektorý alebo sú všetky budíky zapnuté, tak 
v režime zobrazenia hodín svieti bodka u minút. 
 
Režimy budíka: E1-7: pondelok – nedeľa; E6-7: sobota – nedeľa; E1-5: pondelok – piatok; E1-6: 
pondelok – sobota. 
 



Budík sa sám vypne po jednej minúte alebo stlačením akéhokoľvek tlačidla. Funkcia SNOOZE nie 
je k dispozícii.  
Režimy displeja 
dP-1: V tomto režime sa striedajú hodiny s dátumom. Čas svieti 10 sekúnd, dátum 2 sekundy. 
dP-2: V tomto režime sú zobrazené len hodiny. 
 
Úsporný režim: 
Úsporný režim vypína displej po desiatich sekundách. Displej sa rozsvieti vydaním nejakého 
zvuku, napr. tlesknutím. Úsporný režim aktivujete a deaktivujete tlačidlom DOWN. Symbol pre 
neaktívny režim je --SD a symbol pre aktívny režim je oNSD. 
 
Zmenu jednotiek teploty uskutočníte dlhým stlačením tlačidla DOWN. 
 
Nastavenie intenzity displeja 
Nastavenie sa uskutoční stlačením tlačidla UP. Nižšie sú popísané jednotlivé režimy. 
 
oNCF: vysoká svietivosť medzi 6:00 do 17:59, polovičná svietivosť od 18:00 do 5:59 hodín. 
CF-1: polovičná svietivosť 
CF-2: vysoká svietivosť 
 


