
Budilka z velikim zaslonom in vibratorjem 
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Tipka za dremež / Bliskavica / Zatemnitev

OPIS

LED indikator za alarm PM LED indikator

Vibriranje -/+ tipka
Tipka za način alarma Tipka za vklop/izklop alarma 

in zvonjenjaTipka za jakost 
alarma in zvonjenja Tipka za ton alarma

Nastavitev ure
Nastavitev alarma

*Modularni vtič
*Vtič za vibriranje

*Vtič za adapter

Nastavitev ur in 
minut 

Izklop alarma za 24ur
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1 - POVEZAVA TELEFONA

1 - Priključite PTT vtič v napravo
2 - Po vaši izbiri, lahko povežete vaš telefon z dvojnim 
adapterjem
3 - Priključite PTT dvojni adapter v vtičnico
4 – Priključite vtič enosmernega adapterja v napravo
5 – Priključite enosmerni adapter v vtičnico
(**) Razred ''nevarna napetost'' (standard EN60950)
Električna povezava: Naprava je narejena da deluje na enosmernem 
toku 9V, 650mA. Priložen adapter deluje na izmeničnem toku 100 – 
240V, 50/60Hz vhoda.
Naprava nima integriranega stikala za vklop/izklop. Če želite 
izključiti napajanje naprave, izključite glavno varovalko ali izvlecite 
DC adapter iz vtičnice.  Pred povezovanjem naprave, se prepričajte 
da so glavne varovalke zlahka dostopne.
Telefonska povezava: Napetosti pri telekomunikacijskih 
mrežah je razreda TNV-3 (Telekomunikacijska mrežna 
napetost), standard EN60950.

POVEZAVA 

Enosmerni DC adapter 
(**)230V

PTT vtič 

Vibrator
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2- NASTAVITEV URE (  ) 

- Pritisnite in držite tipko  .
- Pritiskajte tipko H (ure) in M (minute) dokler se ne pojavi
prava ura in minuta na zaslonu. 
- Spustite tipko  .
- Za p.m. ure (popoldanski čas), se bo na zaslonu poleg 
napisa PM pokazal indikator. 

12 / 24 urni format
Za izbiro urnega formata: 
- Pritisnite in držite tipko H (ure) 6 sekund, da na zaslonu 
prikaže formata na '12H' ali '24H' in spustite H (ure) tipko. 

- Pritisnite tipko H (ure) da izberete željen urni format. 

Pozor: Če po 4 sekundah ne izberete ničesar, se bo 
samodejno izbral zadnji uporabljeni urni format, ura pa 
se bo povrnila v normalen časovni način!

3- NASTAVITEV ČASA ALARMA(  ) 

- Pritisnite in držite        .
- Pritiskajte tipko H (ure) in M (minute) dokler se ne
pojavi prava ura in minuta na zaslonu. 
- Spustite 

- Pritisnite 

. 

, H in M za ponastavitev budilke na 12.00. 

NASTAVITVE 



4 

4- NASTAVITEV NAČINA ALARMA 
Nastavite tipko za vklop/izklop alarma in zvonjenja, na A+T. 
Izberite način alarma ki si ga želite, tako da premaknete 
tipko za način alarma v enega od naslednjih položajev:

V : aktivirano je vibriranje in zvok 
V+S   : aktivirano je vibriranje in zvok 
V+F   : aktivirano je vibriranje in bliskavica 
V+F+S : aktivirano je vibriranje, bliskavica in zvok 

Pozor: če ne uporabljate funkcije V (vibriranje), prosimo 
da izklopite vtič vibratorja iz naprave!

Ko je določen način alarma izbran, se na zaslonu 
poleg napisa AL pokazal indikator.

Spodnja tabela prikazuje kako določen način alarma 
opozarja na dohodni klic.

NASTAVITVE 
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NAČIN ALARMADEJANJE 

Privzeto dolžina alarma je 30 minut. Uporabnik lahko 
nastavi dolžino alarma od 1 do 59 minut.

Nastavitev dolžine alarma:

- Pritisnite in držite 6 sekund, da lahko vnesete željen
način nastavitve. Ko ura na zaslonu pokaže ''30'', 
spustite tipko.

- Pritiskajte tipko M (minute) da nastavite dolžino alarma 
na željeno vrednost od 1 do 59 minut.

- Nova dolžina alarma bo postala privzeta nastavitev, 
dokler jo ne spremeni uporabnik sam.

- Če po 3 sekundah ne izberete ničesar, se bo ura povrnila 
v normalen časovni način!

NASTAVITVE 

BUDILKA DOHODNI KLICI
ZVOK

VIBRATOR
BLISKAVICA

Zvonenje
Vibriranje
Bliskanje

V presledkih
V presledkih
V presledkih

V presledkih
V presledkih
V presledkih
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5- DREMEŽ         (  ) 
Ko je določen način alarma vklopljen, se s pritiskom na 
tipko       (tipka za dremež), alarm ustavi za približno 9 
minut. Po tem, se bo alarm zopet vključil za nadaljnjih 9 
minut. Takšno zaporedje se lahko ponavlja do 59 minut, 
potem pa se bo alarm avtomatsko izklopil. 

Uporabnik lahko nastavi ponovitev dremeža od 1 do 30 
minut.

- Pritisnite in držite tipko (Tipka za dremež / Bliskavica /   
Zatemnitev) 4 sekunde da lahko vnesete željen način 
nastavitve. Ko ura na zaslonu pokaže ''9'', spustite tipko. 

- Pritisnite tipko M (minute) da nastavite dolžino dremeža 
na željeno vrednost od 1 do 59 minut. 

Če po 3 sekundah ne izberete ničesar, se bo ura 
povrnila v normalen časovni način!

6- IZKLOP ALARMA ZA 24UR 

Pritisnite tipko OFF (vklop/izklop alarma in zvonjenja), 
da bo alarm začel ponovno delovati ob istem času 
naslednji dan. Če alarma ne izklopite, bo deloval še do 
največ 59 minut, potem pa se bo avtomatično izklopil.

NASTAVITVE 
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7- TIPKA ZA VKLOP / IZKLOP (A+T / OFF / T ) 
- A+T (alarm + telefon): položaj tipke za alarm in zvonjenje.
- OFF (izklop): položaj tipke za izklop alarma in zvonjenja.
- T (telefon): položaj tipke za zvonjenje telefona.

8- TELEFONSKO DELOVANJE 
- Poskrbite da je telefon priklopljen po navodilih 
proizvajalca in da ste ga pravilno priključili na napravo (glej 
poglavje: 1. POVEZAVA ZA TELEFON). 
- Izberite položaj tipke (vklop/izklop alarma in zvonjenja) na 
A+T ali T. 
- Izberite način alarma ki ga želite imeti za dohodne klice 
(glej poglavje: 4. NASTAVITEV NAČINA ALARMA). 

- Ko izbran način alarma začne opozarjati na dohoden klic, 
dvignite telefonsko slušalko in se oglasite. Ko s klicem 
končate, telefonsko slušalko odložite nazaj in alarm se bo 
povrnil v stanje pripravljenosti na nov dohoden klic. 

9- FUNKCIJA ZA ZATEMNITEV (  )  
LED zaslon ima 5 stopenj osvetlitve. Ko je naprava v 
normalnem časovnem delovanju, enkrat pritisnite tipko 
za dremež in spremenila se bo osvetlitev zaslona. 
Osvetlitev bo krožila od svetlosti proti zatemnitvi in 
potem od zatemnitve proti svetlosti (ponavljajoče).
Pozor: Funkcija za zatemnitev ne deluje kadar je 
ura nastavljena na dremež! 

NASTAVITVE 
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10- GLASNOST ( VOLUME ) 
Nastavite jakost alarma in zvonjenja.

11- TON ( TONE ) 
Nastavite ton alarma.

12- TIPKA ZA VIBRIRANJE ( + _ )
Nastavite vibriranje na nežno (-) ali na močno (+).

13- REZERVNE BATERIJE 
Za delovanje naprave ni nujno da vstavite baterije. Če 
namestite rezervne baterije, bo naprava v primeru 
izgube električne napetosti ali izklopa adapterja, 
ohranila točen čas in ostale nastavitve.
Pozor: Po enem letu preverite stanje baterij in jih po 
potrebi zamenjajte. Stare baterije lahko začnejo 
spuščati tekočino in s tem uničijo napravo!

NASTAVITVE 




