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Sonic Boom Budík s vibračním polštářkem 

Model SBB500SS 

 
 

Návod k obsluze 

 
DŮLEŽITÉ – Prosíme pročtěte si tento návod pečlivě před prvním použitím výrobku a 

uschovejte si návod pro budoucí použití.  

– K připojení přístroje používejte pouze adaptér dodávaný v originálním                       

balení s výrobkem.  

 
Varování:  

Aby se předešlo nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem, nevystavujte výrobek 

dešti či vlhkosti. Před zapojením do elektrické sítě se ujistěte, že odpovídá na přístroji 

uvedené napětí 120 V~ 60Hz nebo 230 V~ 50 Hz. Ventilační otvor přístroje nesmí být 

blokován předměty jako noviny, kusy látky apod. Na přístroj nesmí být umisťovány žádné 

zdroje otevřených plamenů jako např. svíčky. Výrobek nesmí být vystaven vlhkosti, na výrobek 

nesmí být umisťovány předměty naplněné vodou jako např. vázy. Výrobek neumisťujte do 

uzavřených prostorů s nedostatkem odvětrání jako např. police na knihy, kredenc a různé jiné 

skříně. 

 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Příkon: Adapter 9 V~ 900 MA 
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 POZOR:  

 ABY SE ZAMEZILO RIZIKU 
VZNIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM 
PROUDEM, NEOTEVÍREJTE KRYT 
NA ZADNÍ STRANĚ VÝROBKU. 
UVNITŘ VÝROBKU SE 
NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ DÍLY, 
KTERÉ MOHOU BÝT 
OPRAVOVÁNY UŽIVATELEM. PRO 
SERVIS A ÚDRŽBU SE OBRAŤTE 
NA SVÉHO DODAVATELE. 
 

 

  

  

Symbol blesku v 

trojúhelníku Vás 

upozorňuje na 

nebezpečné 

elektrické napětí 

uvnitř přístroje. 

Vykřičník v trojúhelníku Vás 

upozorňuje na důležité 

informace o výrobku. 

       

VAROVÁNÍ: ABY SE ZAMEZILO VZNIKU POŽÁRU ČI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, 

NEVYSTAVUJTE VÝROBEK DEŠTI A VLHKOSTI. 

 

- Baterie likvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí. 

-  označuje místo sběru elektrického odpadu. 
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NÁVOD K POUŽITÍ 

BUDÍK S VIBRAČNÍM POŠTÁŘKEM 

MODEL SBB500SS 
 

 
 

1) Indikátor alarmu 

2) Indikátor AM/PM 

3) Odložení buzení 

4) Regulace 

hlasitosti 

5) Nastavení alarmu 

6) Nastavení času 

7) Zrušení alarmu 

8) Výběr typu 

alarmu 

9) Hodinové tlačítko 

10) Minutové tlačítko 

11) Místo pro baterie 

12) Stmívání displeje 

13) Síťový adaptér 

14) Nastavení tónu alarmu 

15) Nastavení vibrací 

16) Světelný 

indikátor 

17) Nastavení formátu 

času 



 

Nastavení správného času 

1) Stiskněte a držte tlačítko nastavení času (6) a zároveň mačkejte hodinové 

(9) či minutové (10) tlačítko, abyste nastavili požadovaný přesný čas. 

2) Indikátor AM/PM (2, pro 12hodinový formát času) značí PM; pokud indikátor 

nesvítí, značí to AM. 

 

Nastavení času alarmu (buzení) 

1) Postupujte podle instrukcí pro nastavení správného času výše, jen místo tlačítka 

Nastavení času (6) držte tlačítko Nastavení alarmu (5). 

2) Ujistěte se, že nastavujete čas dopolední (AM) či odpolední (PM). Nesvítí-li 

Indikátor AM/PM (2), značí to AM. 

  

Nastavení druhu alarmu 

1) Přepínačem Výběr typu alarmu (8) vyberte hodnoty „VIB“, „BUZZ“ nebo 

„VIB/BUZZ“. 

2) Ovladačem Regulace hlasitosti (4) nastavte požadovanou hlasitost alarmu. 

 

Záložní baterie: Vložte 9voltovou baterii do Místa pro baterie (11); baterie bude sloužit 

jako záloha pro případ výpadku elektrického proudu. Baterie není součástí balení.  

UPOZORNĚNÍ: Pro maximální jistotu doporučujeme záložní baterii měnit každých šest 

až osm měsíců. Pokud budík delší čas nepoužíváte, měli byste baterii vyjmout, aby se 

zbytečně nevybila. 

Vypnutí alarmu: Alarm lze vypnout dočasně pro daný jeden den, nebo trvale. 

1) Jakmile se alarm rozezní, jednoduše stiskněte tlačítko „AL off“ (7). Alarm se pro 

daný den deaktivuje a automaticky se spustí opět další den v nastavený čas. 

2) Pro permanentní vypnutí alarmu posuňte přepínač (8) do pozice vypnuto. Alarm se 

opět aktivuje v nastavení čas, pokud předtím přesunete tento přepínač do pozice 

“VIB”, “BUZZ” nebo “VIB/BUZZ”. 

Odložení alarmu: Pro odložení alarmu stiskněte tlačítko SNOOZE (3) po zaznění alarmu. 

Buzení alarmem se automaticky odloží o 9 minut, následně se alarm opět rozezní. Toto lze 

opakovat po dobu jedné hodiny.  

Nastavení tónu alarmu: Pro nastavení tónu alarmu použijte ovladač (14) umístění po 

pravé straně budíku pod ovladačem hlasitosti. 

Hlasitost: Pro nastavení hlasitosti použijte ovladač hlasitosti (14) umístěný po pravé straně 

budíku nahoře. 

Vibrační polštářek 

1) Kabel vibračního polštářku zapojte do zdířky na zadní straně budíku (15).  

2) Aby byl vibrační polštářek aktivní, je třeba ovladač (8) nastavit do 

polohy “VIB” nebo “VIB/BUZZ” (VIB indikuje vibrační polštářek). 

3) Vibrační polštářek umístěte pod polštář nebo matraci. 

Připojení síťového adaptéru: Adaptér z elektrické sítě připojte do příslušné zdířky na 

straně budíky (13) vedle zdířky pro připojení vibrčního polštářku (15). Důležité: Nezaměňte 

zdířky pro adaptér a pro vibrační polštářek! 

Nastavení formátu času a elektrického prudu: Vyberte jedno z nastavení, které 

odpovídají Vašemu umístění. pro USA: 12/60 Hz; pro Evropu mimo Velkou Británii 24/50 

Hz; pro Velkou Británii 12/50 Hz. Při nesprávném nastavení může dojít k ukazování 

nepřesného času. 


