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Budík s terčem 

Označení tlačítek: 

M – režim času 

S – nastavení času 

MODE – režim terče 

SET - nastavení terče 

• -  nahrávání zvuku 

› - přehrávání zvuku 

Instalace baterií: 

Vložte čtyři nové baterie typu AA do budíku a dvě nové baterie typu AA do pistole. Dbejte na správnou 

polarizaci baterií. Používejte vždy baterie stejného typu nebo ekvivalentní. Nemíchejte v přístroji baterie 

nové a částečně nebo zcela vybité. Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny. Baterie nevhazujte do 

směsného odpadu, ale do určených nádob. 

Víčko nad baterie je z bezpečnostních důvodů na šroubek.   

Nastavení času: 

Stiskněte tlačítko M a držte asi 3 sekundy do chvíle, než začnou dvě číslice na displeji hodin blikat. Použijte 

tlačítko S k nastavení požadovaného času. Na nastavení minut se přejde stiskem tlačítka M. Tlačítkem S se 

nastavuje hodnota minut. Pro výstup z nastavení hodin stiskněte tlačítko M. 

Nastavení budíku (terče): 

Pro nastavení zvonění budíku stiskněte tlačítko M, aby se přeplo z nastavení času (aktuální čas) na 

nastavení buzení (vyšší zvuk). Pak stiskněte tlačítko M asi 3 sekundy, než začne blikat obrázek zvonečku. 

Opětovně stlačte tlačítko M, až se dostanete do nastavení režimu budíku NORMAL A HARD; mezi režimy se 

přepíná tlačítkem S. Dále stlačte tlačítko M pro přepínání a tlačítko S pro nastavení hodnoty času buzení. 

Pro výstup z nastavení buzení stiskněte M. 

Při zapnutí budíku v nastavený čas začne displej svítit a symbol zvonečku začne blikat. Zvonění budíku trvá 

tři minuty, pokud se netrefíte do terče. Budík pak přejde do režimu spánku. Bude se aktivovat každých 5 

minut, dokud nebude úplně vypnutý. 
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Režim NORMAL:  

Aby se budík mohl dostat do režimu spánku, musíte se jednou trefit do terče nebo stlačit tlačítko M. Aby se 

buzení zcela vyplo, podržte tlačítko M po dobu 3 sekund. 

Režim HARD: 

Aby se budík mohl dostat do režimu spánku, musíte se pětkrát trefit do terče nebo stlačit tlačítko M. Aby se 

buzení zcela vyplo, podržte tlačítko M po dobu 3 sekund. 

Mód střílení: 

Stiskněte tlačítko MODE pro nastavení hry  a tlačítko SET pro výběr hry GAME 1 nebo GAME 2. 

GAME 1: 

Tato hra vylepšuje rychlost Vašich reflexů. Cílem hry je co nejrychleji reagovat na rozsvícení světýlka 

uprostřed terče. Na displeji s Vám také bude počítat čas. Při rychlé reakci Vás budík pochválí výkřikem 

GOOD JOB!  EXCELLENT! a FANTASTIC! Délka hry a počet výstřelů záleží na hráči. Čím bude přesnější a 

rychlejší, tím bude hra déle trvat, maximálně však 5 výstřelů. 

GAME 2: 

Hra se aktivuje prvním výstřelem. K dispozici máte pět výstřelů. Po vystřílení hra končí. 

Pro ukončení hry stlačte tlačítko MODE. 

Nahrávání zvuku: 

Stlačte a podržte tlačítko • (ozve se jedno pípnutí). Po zaznění signálu můžete nahrát svoji melodii nebo 

zvuk. Držte tlačítko • po celou dobu nahrávání. Pokud chcete nahrávání ukončit, pusťe tlačítko • (ozve se 

dvojité pípnutí). Pro přehrání melodie stlačte ›.  

 

 

 

 

 

Výrobce: uvedeno na obalu 

Vyrobeno v Číně 

Dovozce: Giftak.cz, Monika Nováková, Výholec 33, Brno, Česká republika 


