
STOLNÍ DIGITÁLNÍ HODINY ZG8 

NÁVOD K POUŽITÍ 

Obecné informace 

Hodinky s budíkem a vestavěným teploměrem jsou zařízení, které vám pomůže při ranním vstávání. Zobrazuje čas, datum a teplotu na 
velkém, jasném a podsvíceném displeji - nebude žádný problém se čtením času ani ve tmě a na dálku. Perfektní dárek pro každou 
spáče :) 

Specifikace: 

• Format času: 12h nebo 24h  
• Kalendář  
• Alarm z funkcí oddálení (Snooze)  
• Teploměr se zobrazením teploty ve stupních Celsia nebo Fahrenheita 
• Jasný displej s modrým podsvícením 
• Aktivace podsvícení pomocí tlačítka nebo při detekci zvuku / vibrací 
• Displej s rozměry: 12,5 cm x 5 cm  
• Barva budíku: černá 
• Napájení: 2x baterie 1,5V typu AAA  
• Rozměry: 145 mm x 98 mm x 53 mm  

1. Funkce 

• Zobrazí se položka: čas, datum (rozmezí od 2000 do 2099), týden a teplota. Budík má funkci volby režimu zobrazení času 
12/24. 

• Časové období: hodinově - 1 - 12 nebo 0 - 23, minuta - 0 - 59, ročně - 2000 - 2099, měsíčně - 1 - 12, denně 1 – 31. 
• Dny od pondělí do neděle budou nastaveny automaticky (Standard in MON - SUN v angličtině). 
• Světový čas: Místní a světový čas lze zobrazit společně.  

• Režim budíku a odložení: Můžete nastavit denní budík, vybrat si z 8 melodií budíku, můžete povolit režim odložení. Můžete si 
vybrat ze 6 známých melodií a 2 standardních zvukových alarmů. 

• • Časovač: Odpočítávání lze nastavit v rozsahu 23:59:59 - 0:00:00. Po dosažení nastaveného času zazní alarm. 
• Teploměr: Objekt může automaticky měřit a zobrazovat teplotu kolem zařízení v rozsahu 0 ° C - 50 ° C (nebo 32 ° F - 122 ° 
F). Pro změnu měrné jednotky z ° C na Fahrenheit a naopak stiskněte tlačítko "C / F". Mezní hodnota chyby při měření teploty 
je v průměru +/- 1 °. 

• Výběr ze sedmi jazyků: ENG, NED, POR, ESP, ITA, DEU a FRA. Chcete-li změnit jazyk, stiskněte tlačítko "SET", opakujte 
akci, dokud nezačne blikat pole, ve kterém dříve informace o dnešním stavu. Chcete-li změnit aktuální jazyk, např. „ENG“, 
stiskněte tlačítko „DOWN“ nebo „UP“ po výběru příslušného jazyka a stiskněte tlačítko „SET“. 

• Displej osvětlený vibracemi a zvukem: Pro aktivaci funkce posuňte přepínač "S / C" z polohy ON. Podsvícení se automaticky 
zapne po nárazu na zem, na které je budík umístěn, dotýká se zařízení nebo tleská ze vzdálenosti ne více než 1 metr od 
hodinek. 

 

2. Nastavení 

•  Po vložení 2 x 1,5 V AAA baterií se zařízení automaticky zapne. Displej se spustí v normálním režimu a rozsvítí se na 2 
sekundy, současně můžete slyšet melodii po dobu 30 sekund. 

• Stisknutím tlačítka "MODE" můžete změnit režim zobrazení "NORMAL MODE", "ALARM MODE", "WORLD TIME MODE" ”. 
• Chcete-li změnit formát zobrazení 12/24 hodin v normálním režimu zobrazení, stiskněte tlačítko NAHORU. 
• Chcete-li změnit jednotku pro měření teploty v normálním režimu, stiskněte tlačítko „DOLŮ“. 
• Pro nastavení času v "NORMÁLNÍM REŽIMU" stiskněte tlačítko "SET" a poté nastavte pomocí tlačítek "DOWN" nebo "UP": 

"HODINA → MINUTA → ROK → MĚSÍC → DEN → JAZYK". 

* V "ALARM MODE" stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN" pro aktivaci nebo deaktivaci "ALARM" a "SNOOZE MODE". Pro nastavení 
času budíku stiskněte tlačítko "SET" 
"HODINY → MINUTY → MELODIE". 

* Nezapomeňte jej zapnout po nastavení času budíku! Zvuk budíku vypnete stisknutím tlačítka „LIGHT / SHOOZE“. 

* Nezapomeňte, že v režimu Snooze bude zařízení zvonit poplach dvakrát 5 minut po základním poplachu. 
 

• V režimu „SVĚTOVÝ ČAS“ změňte místní čas stisknutím tlačítka „DOLŮ“ nebo „NAHORU“. Můžete si vybrat ze 16 měst. 
Pro aktivaci funkce odpočítávání stiskněte tlačítko „ČASOVAČ“ a poté stiskněte tlačítko „SET“ pro nastavení času 
odpočítávání pomocí tlačítek „DOWN“ nebo „UP“. 
"HODINA → MINUTA → SEKUNDA". 

• Odpočítávání lze nastavit v rozsahu 23:59:59 - 0:00:00. Po dosažení nastaveného času zazní alarm 

• Pokud po minutě nebude použito žádné tlačítko, displej se vrátí na „NORMÁLNÍ REŽIM“. 


