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Před prvním použitím hodiny plně nabijte přiloženou 
USB nabíječkou. 
Vstup pro nabíječku je na zadní straně budíku. USB 
nabíječku můžete zapojit do jakéhokoliv portu USB (na 
počítači/notebooku) nebo do napájecího zrdoje 
uzpusobeného pro 5V USB (zdroj není součástí).
Při nabíjení bude indikační  světélko svítit červeně, při 
plném nabití pak svítí zeleně. 
Budík můžete mít trvale zapojen v síti.

Tlačítka provozu

Dlouhé stisknutí – 5 vteřin
Krátké stisknutí – 0-1 vteřiny

pro nastavení budíku stiskněte dlouze; 
pro potvrzení nastavení stiskněte krátce
 
stiskněte dlouze pro změnu časového formátu z 
12h a 24h; stiskněte krátce pro přepnutí mezi stále 

aktivním displejem (budík stále svití a zobrazuje čas) a 
aktivací zvukem (budík zobrazí čas jen pokud 
tlesknete/dotknete se budíku)

stiskněte dlouze pro vypnutí, nebo zapnutí budíku



Zapnutí a vypnutí

1. Zapněte budík dlouhým stisknutím tlačítka
2. Pro vypnutí opět stiskněte tlačítko
a přidřte po dobu cca 5 vteřin.

Nastavení času 

1. Stisknutím a přidržením tlačítka HR nebo MIN po 
dobu 5 sekund vstoupíte do režimu nastavení. Číslice 
označujicí hodiny a minuty začnou blikat.
2. Krátce tiskněte talčítko HR pro nastavení hodiny a 
MIN pro nastavení minut. Budete-li tlačítko přidržovat 
budou se číslice měnit rychleji. Číslice se nedají “ubrat” 
pokud nestihnete tlačítko včas pustit a minete potřebné
číslo lze se k němu opět dostat jen tak, že proklikáte 
všechny číslice dokola.
3. Po nastavení správného času krátce stiskněte
pro uložení nastavení.

Nastavení budíku

1. Dlouze stiskněte tlačítko dokud neuslyšíte 
pípnutí. Čas na displeji začne blikat.
2. Postupujte stejně, jako při nastavování času. Poté 
krátce stiskněte



 Aktivace zvukem x permanentní displej

Displej hodin můžete nastavit tak, že bude neustále 
zobarzovat čas, nebo tak, že se displej zhasne, pokud 
bude v místnosti ticho. Budete-li chtít aby se na displeji 
zobrazil čas stačí lusknout, tlesknout, dotknout se 
hodin, nebo zaklepat. Nabití hodin při aktivaci zvukem 
vydrží mnohem déle, než pokud budou hodiny neustále
zobrazovat čas. Při volbě permanentního zobrazení 
času vydrží nabití jen kolem dvou týdnů.

1. Krátké stisknutí tlačítka se dostanete k nastavení 
displeje. Na displeji se zobrazí buď on:Sd nebo - -:Sd
on:Sd značí aktivaci zvukem
- -:Sd znamená, že displej bude stále zapnutý

Nastavení formátu času

1. Dlouze stiskněte tlačítko dokud se neozve 
pípnutí. Formát času se změní z 12H na 24 H (nebo 
naopak)
2. Zvolíte-li 12H formát odpolední hodiny poznáte 
podle tečky vlevo nahoře.



Odložení budíku

1. Zazvoní-li budík a Vy se ho rozhednete odložit, 
stiskněte jakékoliv tlačítko. Budík se dá odložit 5krát, 
pokaždé o 5 minut.
2. Pro vypnutí budíku (i když je momentálně odložen) 
budík otočte “vzhůru nohama”.
3. Chcete-li, aby budík zvonil i další den opět ho otočte. 
Obrázek budíku by měl být nahoře.

Flip Flop funkce

1. Tyto hodiny můžete překlápět abyste zapnuli, nebo 
vypnuli budík.
2. Když jsou hodiny otočené tak, že vyobrazení budíku 
je nahoře, budík je zapnutý (bude zvonit, je-li nastaven 
čas). Poznáte to také podle svítící tečky vpravo dole, 
hned za minutami.
Pokud jsou hodiny otočené tak, že vidíte logo Gingko – 
budík je vypnutý.



Péče o produkt

1. Hodiny jsou vyrobené ze dřeva – prosím 
nenechávejte je v místnosti se zvýšenou vlhkostí.
2. Zabraňte tomu, aby na hodiny přímo dopadaly 
sluneční paprsky.
3. Chraňte hodiny před pády, nebo silnými otřesy.
4. Nepoužívejte nabíječky s napětím větším než 6V.
5. Tmavší dřevěná vlákna nejsou závadou.
6. Nesnažte se hodiny rozmontovat, rozebrat na 
součástky nebo svépomoci opravit. Jakýkoliv zásah do 
mechanismu může vést k nenávratnému poškození.


