
DŘEVĚNÝ DIGITÁLNÍ BUDÍK 
WT 3310

 NÁVOD  K POUŽITÍ
Výrobce si vyhrazuje právo neinformovat o změnách na výrobku. Změny so mohou 
týkat uspořádání tlačítek, LED indikace a způsobu ovládání  a jejich účelem je pouze 
zkvalitnění výrobku. Do návodu jsou tyto změny zaváděny až na základě zpětné vazby 
spotřebitele.

1. Specifikace, funkce a vlastnosti:

• Funkce hodin: display zobrazuje hodiny a minuty ve 12-hodinovém nebo 24-hodi-
novém časovém režimu

• Zobrazení data:  „měsíc“, „den“ (od 2000 do 2099)
• Možnost nastavení 3 alarmů
• Teplotní funkce: zobrazení teploty  ve °C nebo °F. Rozsah měření: od 0°C do 50°C

(32 °F - 122 °F)
• Režim vícenásobného zobrazení (například zobrazení pouze času a teploty), nebo

cyklické zobrazení času a data
• Volba úsporné funkce pro nižší spotřebu energie: LED displej se po 30 vteřinách od

aktivace vypne
• Zvuková aktivace displeje:  tleskání, klepání, atd.
• Usb kabel je součástí balení!
• Záložní baterie 3x AAA 1,5V (nejsou součástí balení)
• Tón stisku tlačítek
• Pracovní teplota 0 °C - 50 °C
• Materiál: MDF, PVC
• Záložní baterie nastavení - CR 2025 (je součástí balení - pro výměnu odšroubujte

kryt pod prostorem baterií AAA)

2. Popis zadní části:

3. Pokyny k provozu:

Nastavení data:
V režimu hodin stiskněte tlačítko SET. Zobrazí se měsíc a datum. Pak dlouhým stisk-

nutím tlačítka SET přejdete do režimu nastavení. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN
a nastavte rok. Stiskněte tlačítko SET a nastavte měsíc. Stiskněte tlačítko SET a nastavte 
den.  Stiskněte tlačítko SET k dokončení.
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Nastavení budíku:
V režimu hodin stiskněte dvakrát tlačítko SET a zobrazí se A1(3x pro zobraze-

ní A2 a 4x pro zobrazení A3). Stiskem tlačítka UP přepínáte mezi aktivací a deaktivací 
alarmu ( --A1 znamená vypnutý alarm, oNA1 je zapnutý alarm). Pro nastavení alarmu 
stiskněte v režimu hodin 2x tlačítko SET. Zobrazí se A1. Dlouze stiskněte tlačítko SET  
a vstoupíte do nastavení času alarmu. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN pro nastavení 
hodiny alarmu. Stiskněte krátce SET a nastavte tlačítky UP nebo DOWN minuty alarmu. 
Poté stiskněte SET pro ukončení nastavení. Stejný způsob použijte pro nastavení alarmu 
2 a 3.

Pokud během nastavování nestisknete po dobu 15 vteřin žádné tlačítko, ukončí se 
režim nastavení (nastavené hodnoty se uloží) a budík přejde do režimu hodin.

V režimu hodin stiskněte tlačítko UP pro výběr zobrazovacího režimu alarmu:
dP 1 - alarm se po 60 vteřinách ukončí  a budík přejde ihned do režimu zobrazení hodin. 
dP 2 - alarm se po 60 vteřinách ukončí a na displeji zůstane zobrazen čas alarmu.
dP 3 - alarm se po 60 vteřinách ukončí  a po uplynutí 15 vteřin přejde budík do režimu 
zobrazení hodin. 
Když budík zvoní, stisknutím libovolného tlačítka se zvonění zastaví.

Nastavení času:
V režimu hodin stiskněte dlouze tlačítko SET. Vyberte způsob zobrazení hodin 

12Hr/24Hr tlačítky UP nebo DOWN (pro signalizaci PM při režimu 12Hr se aktivuje LED 
v horním levém rohu displeje). Stiskněte krátce tlačítko SET a nastavte hodiny tlačítky UP 
nebo DOWN. Stiskněte krátce tlačítko SET a nastavte minuty tlačítky UP nebo DOWN. Pro 
ukončení nastavení stiskněte krátce SET.

V režimu hodin stiskněte tlačítko UP pro výběr zobrazovacího režimu hodin:
DP 1 – střídání zobrazení času po dobu 10 vteřin a zobrazení datumu po dobu 2 vteřin a 
teploty po dobu 2 vteřin. 
DP 2 – trvalé zobrazení pouze zvoleného režimu (bez přepínání nebo vrácení na režim 
hodin). V režimu hodin se zobrazují pouze hodiny. Po stisku tlačítka SET se přepne zob-
razení na datum. Po dalším stisku tlačítka SET se zobrazí čas prvního alarmu (pokud je 
navolen). Po dalším stisku tlačítka SET se zobrazí čas druhého alarmu (pokud je 
navolen). Po dalším stisku tlačítka SET se zobrazí čas třetího alarmu (pokud je navolen). 
DP 3 -  trvale zobrazený režim hodin. Při přepnutí na jiný režim se vždy po 15 vteřinách 
zobrazení vrátí na režim hodin.

Nastavení snížené spotřeby:
Displej budíku bude svítit 30s, poté zhasne a znovu se rozsvítí po tlesknutí, pokle-

pání. Pro aktivaci stiskněte v základním režimu hodin tlačítko DOWN. Stiskem tlačítka 
DOWN dále zvolte oNSd (aktivace snížení spotřeby) nebo –Sd (deaktivace snížení spotře-
by). Když budík zvoní, displej se aktivuje.

Volba F/°C:
Pro změnu zobrazení stiskněte dlouze v základním režimu tlačítko DOWN.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení:
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekono-
mická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrob-
ku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 

potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být dů-
sledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo 
nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu 
s národními předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis:
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při 
použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebu-
de brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu 
k použití.

Záruka se nevztahuje:
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-
léhajících běžnému opotřebení … ) 
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 
použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodné-
ho příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při 
přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové 
chyby.
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