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Budík Lisa DS‐2
A‐3114‐0

Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení budíku. Doufáme, že Vám bude kvalitně a dlouho zlepšovat
kvalitu života s nedoslýchavostí. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Obsah balení:
Budík DS‐2
Síťový adaptér
Návod k použití se záručním listem
Prosíme, zkontrolujte si ihned po zakoupení všechny komponenty, které mají být součástí
balení. V případě, že něco schází, tak neprodleně kontaktujte prodejce.

Princip fungování:
Lisa DS‐2 je elektronický budík s digitálním displejem. Budík Vás probudí akustickým
vyzváněním, záblesky nebo kombinací obojího. Tento produkt Vám také dokáže signalizovat
příchozí hovor Vaší pevné linky (záblesky i akusticky).
Do konektoru AUX na zadní straně produktu můžete připojit vibrační polštářek (A‐3303‐0),
zábleskový modul (A‐3320‐0), přepínací modul (A‐3330‐0) nebo akustický modul (A‐3340‐0).
Do konektoru MIC můžete připojit externí snímací mikrofon (není součástí balení). Do
konektoru s obrázkem telefonu můžete připojit telefonní kabel (není součástí balení).
Nastavení:
Budík i adaptér vyndejte z přepravní krabice. Adaptér nejdříve připojte na zadní stranu budíku
do konektoru s označením DC 12V/1A. Následně připojte adaptér do elektrické sítě.
Nastavení času:
Stiskněte tlačítko nastavení času na horní straně produktu a držte ho asi 2 sekundy. Začnou
blikat čísla určující hodiny. Pro nastavení hodin použijte nastavovací kolečko na zadní straně.
Následně stiskněte stejné tlačítko a začnou blikat čísla pro nastavení minut. Opět použijte
nastavovací kolečko na zadní straně. Stiskněte tlačítko nastavení času a tím uložíte nastavený
čas.
Nastavení alarmu:
Stiskněte tlačítko nastavení alarmu na horní straně produktu a držte ho asi 2 sekundy. Začnou
blikat čísla určující hodiny (spodní řádek displeje). Pro nastavení hodin použijte nastavovací
kolečko na zadní straně. Následně stiskněte stejné tlačítko a začnou blikat čísla pro nastavení
minut. Opět použijte nastavovací kolečko na zadní straně. Stiskněte tlačítko nastavení alarmu a
tím uložíte nastavený čas.
Zapnutí/vypnutí alarmu:
Zapnutí a vypnutí alarmu si můžete nastavit posuvným přepínačem v levé části budíku. Pokud
bude přepínač v horní poloze (zelená barva je viditelná), pak je alarm zapnutý. Když je přepínač
ve spodní poloze, pak je alarm vypnutý.

Vypnutí/zapnutí akustického alarmu:
Stisknutím a držením (cca 2 sekundy) tlačítka nastavení akustického alarmu na horní straně
produktu si můžete zapnout/vypnout akustickou signalizaci. Pokud je v pravé spodní části
viditelný symbol, pak je alarm zapnutý. Pokud symbol není vidět, alarm je vypnutý.
Nastavení hlasitosti akustického vyzvánění:
Stiskněte a držte tlačítko akustického alarmu asi 2‐3 sekundy až do zvukového signálu. Tlačítko
držte i nadále a hlasitost si upravte pomocí nastavovacího kolečka na zadní straně.
Nastavení tónu akustického vyzvánění:
Stiskněte a držte tlačítko akustického alarmu a současně tlačítko opakovaného buzení asi 2‐3
sekundy až do zvukového signálu. Tlačítko akustického alarmu držte i nadále (tlačítko
opakovaného buzení pusťte) a frekvenci tónu si upravte pomocí nastavovacího kolečka na
zadní straně.
Vypnutí/zapnutí zábleskového alarmu:
Stisknutím a držením (cca 2 sekundy) tlačítka nastavení zábleskového alarmu na horní straně
produktu si můžete zapnout/vypnout zábleskovou signalizaci. Pokud je v levé spodní části
viditelný symbol, pak je alarm zapnutý. Pokud symbol není vidět, alarm je vypnutý.
Nastavení jasu displeje:
Jas displeje je nastavený automaticky na základě okolních světelných podmínek. Pokud se
setmí, pak se změní i jas displeje. Nastavení nočního jasu displeje můžete takto: Stiskněte a
držte tlačítko zábleskového alarmu. Tlačítko zábleskového alarmu držte i nadále a jas si upravte
pomocí nastavovacího kolečka na zadní straně.
Funkce opakovaného buzení (snooze):
Pokud při spuštěném alarmu stisknete tlačítko opakovaného buzení, pak si odložíte alarm o
dalších 5 minut. „Kulička“ opakovaného buzení se zbarví do modra. Pozor! Pokud budete chtít
alarm vypnout úplně, pak je nutné použít posuvný přepínač na levé straně.
Formát času:
Produkt dovoluje nastavení formátu času – 12 nebo 24h. Přepínač najdete na zadní straně
produktu.
Záložní napájení:
Na zadní stranu produktu, pod bateriový kryt je možné umístit čtyři baterie AAA (nejsou
součástí balení), které dokáží v případě výpadku proudu spustit alarm. Všimněte si ale, že
v případě použití baterií nesvítí displej ani se nespustí záblesky, protože je to velmi náročné na
odběr energie.
Signalizace vyzvánění telefonu – pevné linky:
Produkt DS‐2 může signalizovat příchozí hovory Vaší pevné linky pomocí záblesků a také
akusticky. Existují dvě možnosti připojení – pomocí telefonního kabelu a rozdvojky nebo
pomocí externího mikrofonu (nejsou součástí balení).

Upozornění:
Všimněte si, že tento přístroj není ochráněn proti postříkání vodou. Neumisťujte proto produkt
do blízkosti nádob s vodou, např. vázy na květiny. Z důvodu použitých baterií neumisťujte
produkt ani do blízkosti otevřeného ohně, např. svíčky nebo do blízkosti podobných předmětů.
Neumisťujte produkt ani na přímé sluneční záření.
Údržba přístroje
Tento produkt je bezúdržbové zařízení. Jestliže se zašpiní, pak jednoduše použijte měkký vlhký
hadřík. Nikdy nepoužívejte na čištění alkoholy, ředidla ani jiná organická rozpouštědla.
Nevystavujte produkt po dlouhou dobu přímému slunečnímu záření. Kromě toho musí být také
ochráněn proti extrémní teplotě, vlhkosti a prudkým mechanickým otřesům.
Technická data:
Rozměry:
Hmotnost:
Napájení:
Spotřeba:
Barva:

103 x 212 x 70 mm (výška x šířka x hloubka)
400 g bez adaptéru i baterií
vstupní 100‐240 V, 50‐60 Hz, 0.4 A max.
výstupní 12 V DC, 1000 mA
cca 2 W
černá

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.

ZÁRUČNÍ LIST
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 a na mechanické poškození. Záruka bude uznána pouze po
předložení originálu záručního listu, případně originálu prodejního dokladu.

Datum prodeje: ………………………………………
Výrobní číslo: …….……………………………………

Razítko, podpis prodejce

Další produkty Humantechnik
Telefony pro nedoslýchavé, vibrační a zábleskové budíky, indukční
smyčky, vibrační polštářky, TV a audio systémy, FM systémy,
signalizační systémy atd.

Více informací na:
www.widex.cz
shop.widex.cz

