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Zábleskový budík time flash
A‐3140‐0 – bílá verze
A‐3141‐0 – černá verze
A‐4142‐0 – stříbrná verze

Návod k použití

Popis produktu:
1. Světlo, přijímací tlačítko
2. Tlačítko signalizace (zapnuto ON/vypnuto OFF)
3. Indikační diody
4. Tlačítko akustického alarmu (zapnuto ON/vypnuto OFF)
5. Záblesková lampa
6. Konektor pro připojení síťového adaptéru
7. Zvukový výstup akustického alarmu
8. Ovladač pro nastavení hodin
9. Ovladač pro nastavení času buzení
10. Konektor pro připojení telefonní linky
11. Konektor pro připojení mikrofonu
12. Konektor pro připojení přídavných signalizačních modulů
13. Regulace hlasitosti akustického alarmu
14. Regulace tónu alarmu
Na spodní straně najdete i regulátor nastavení citlivosti mikrofonu

Gratulujeme Vám k zakoupení zábleskového budíku time flash. Doufáme, že Vám bude tento
přístroj sloužit bez problémů řadu let. Přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pomůže Vám
správně nastavit přístroj a objasní Vám všechny jeho výhody.
Obsah balení
Zábleskový budík
Síťový adaptér 230 V / 12 v, 1000 mAh
Návod k použití
Záruční list
Princip fungování
Budík time flash je elektronický a má analogový číselník. Může Vás zbudit pomocí silných
záblesků nebo i akustickým alarmem. K tomuto budíku můžete také připojit telefonní kabel
(není součástí balení) a budík Vám bude signalizovat to, že Vám někdo volá na pevnou linku.
K budíku také můžete připojit přídavné signalizační moduly a speciální příslušenství:







Vibrační polštářek (objednací číslo A‐3303‐0)
Zábleskový modul (objednací číslo A‐3320‐0)
Přepínací modul (objednací číslo A‐3330‐0)
Akustický modul (objednací číslo A‐3340‐0)
Telefonní kabel (dodání v různých délkách)
Mikrofon (3.5 mm jack)

Nastavení
Pomocí přiloženého síťového adaptéru připojte zábleskový budík do sítě (230 V). Nejdříve
připojte adaptér do budíku a až poté do elektrické sítě. Po správném propojení se budík ohlásí
blesknutím u číselníku a pípnutím. Také se začne pohybovat vteřinová ručička.
Nastavení času
Černým ovladačem na zadní straně budíku si nastavte přesný čas.
Nastavení alarmu buzení
Černým ovladačem na zadní straně budíku si nastavte čas buzení.
Zapnutí / Vypnutí zábleskového alarmu
Stisknutím tlačítka ON/OFF (pozice 2 na obrázku) si volíte funkci zábleskového buzení.
Vysunuté tlačítko (uvidíte zelenou barvu tlačítka) znamená zapnuto ON. Zamáčknuté tlačítko
znamená vypnuto OFF.
Zapnutí / Vypnutí akustického alarmu
Stisknutím tlačítka (pozice 4 na obrázku) si volíte funkci akustického buzení. Vysunuté tlačítko
(uvidíte zelenou barvu tlačítka) znamená zapnuto ON. Zamáčknuté tlačítko znamená vypnuto
OFF.

Volba typu akustického alarmu
Pomocí šipek na zadní straně budíku (pozice 14 na obrázku) si můžete zvolit 10 různých typů
tónové sekvence.
Odložení (posunutí) alarmu
Pro odložení alarmu stiskněte při signalizaci horní tlačítko (pozice 1 na obrázku). Alarm se
automaticky znovu zapne za 5 minut.
Signalizace vyzvánění telefonní pevné linky
Tento budík dokáže také signalizovat vyzvánění vašeho telefonu ‐ pevné linky. Nabízíme dvě
možnosti propojení:
1. Propojení pomocí telefonního kabelu (není součástí balení) – viz pozice 10 na obrázku
2. Propojení přes externí mikrofon (není součástí balení) – viz pozice 11 na obrázku
Upozornění: Vyzvánění signál telefonu je továrně nastaven a nemůže být změněn pomocí
tlačítek změny tónu.
Nastavení citlivosti
Nastavte hlasitost vyzvánění telefonu na nejvyšší úroveň. Nastavte citlivost na nejnižší úroveň ‐
otáčením regulátoru proti směru hodinových ručiček. Vyvolejte vyzvánění telefonu a postupně
zvyšujte citlivost otáčením regulátoru po směru hodinových ručiček až do doby, kdy začne
budík signalizovat.
Upozornění: Je možné, že bude telefonní signál jednou spuštěn, pokud změníte sluchátko,
které bude nastaveno na velké zesílení.

Osvětlení číselníku
Stisknutím tlačítka na horní straně budíku si můžete na dobu 6 sekund osvětlit číselník.
Speciální funkce
 Alarm je automaticky opakován po cca 5 minutách až do doby, než zamáčknete
(vypnete) tlačítko alarmu ON/OFF (pozice 2 na obrázku).
 Quartz mechanismus budíku má záložní napájení. Znamená to, že bude pracovat i při
výpadku napětí a to po dobu cca 2 hodin. V této době nefunguje alarm ani osvětlení
číselníku.
 Číselník je při spuštění signalizace automaticky osvětlen.
 Tlačítko ON/OFF je nejen označeno zeleně, ale spuštěný alarm je také signalizován
rozsvícenou červenou LEC diodou, která je umístěna v horním tlačítku.
 Při signalizaci alarmu je využíváno i 6 bílých LED diod na čelní straně budíku, které
střídavě blikají.

Záblesky
Záblesky mohou být při signalizaci alarmu vypnuty. Pokud chcete záblesky opravdu vypnout,
pak postupujte následovně:
Vypnutí záblesků:
 Zamáčkněte obě tlačítka na čelní straně budíku – pozice 2 a 4 na
obrázku.
 Stiskněte tlačítko na horní straně budíku (pozice 1 na obrázku) a
držte ho zmáčknuté
 Stiskněte 6x tlačítko označené notou a šipkou dolů (levé tlačítko pozice 14 na obrázku)
 Uvolněte obě tlačítka, nyní jsou záblesky vypnuty.
Zapnutí záblesků:
 Zamáčkněte obě tlačítka na čelní straně budíku – pozice 2 a 4 na
obrázku.
 Stiskněte tlačítko na horní straně budíku (pozice 1 na obrázku) a
držte ho zmáčknuté
 Stiskněte 6x tlačítko označené notou a šipkou nahoru (pravé tlačítko pozice 14 na
obrázku)
 Uvolněte obě tlačítka, nyní jsou záblesky zapnuty.

Údržba přístroje
Tento budík je bezúdržbové zařízení. Jestliže se budík zašpiní, pak jednoduše použijte měkký
vlhký hadřík. Nikdy nepoužívejte na čištění alkoholy, ředidla ani jiná organická rozpouštědla.
Nevystavujte bezdrátový přijímač po dlouhou dobu přímému slunečnímu záření. Kromě toho
musí být také ochráněn proti extrémní teplotě, vlhkosti a prudkým mechanickým otřesům.
Upozornění: Všimněte si, že tento přístroj není ochráněn proti postříkání vodou. Neumisťujte
proto vysílač do blízkosti nádob s vodou, např. vázy na květiny. Vysílač neumisťujte ani do
blízkosti otevřeného ohně, např. svíčky nebo do blízkosti podobných předmětů.

Nakládání s odpady
Použité elektrické a elektronické přístroje musí být podle směrnic EU odevzdány
do sběrných dvorů. Symbol na produktu nebo na obalu produktu ukazuje, že
nemá být vyhozen do normálního smíšeného odpadu, ale má být odevzdán do
příslušného sběrného dvoru. Chráníte tím životní prostředí a zdraví lidí. Životní
prostředí a zdraví lidí je špatným nakládáním s odpady ohroženo. Recyklace
materiálů pomáhá snižovat spotřebu přírodních zdrojů. Informace o sběrných
dvorech dostanete na příslušném místním úřadu, případně od prodejce.

Technická data
Napájení:
Spotřeba:
Rozměry:
Hmotnost:
Barva:

230 V, 50 Hz / 12 V DC, 1000 mA
cca 2 W
175 x 86 x 53 mm
cca 300 g
Stříbrná

Toto zařízení splňuje následující směrnice EU:

Záruka je poskytována na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě poruchy zařízení
kontaktujte prodejce. V záruční době Vám bude přístroj zdarma opraven nebo vyměněn a
zaslán zpět. Záruka se nevztahuje na špatnou manipulaci s přístrojem, opravu
neautorizovaným servisem Humantechnik (neodtrhávejte proto garanční samolepku z
přístroje) a na mechanické poškození. Záruka bude uznána pouze po předložení originálu
záručního listu, případně originálu prodejního dokladu.
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