
CZ: Uživatelská příručka - Budík pro střelce 

 

Význam tlačítek: 

M - režim času 
S – nastavení času 
MODE - režim pistole 
SET - nastavení pistole 

• - nahrávaní zvuku 

‣- reprodukce zvuku 

 

1. Instalace baterie 

Do budíku vložte 4 nové baterie typu AA a 2 nové baterie stejného typu do pistole. Baterie by měly 

být instalovány v souladu s jejich polarizací (podrobnější popis se nachází pod kryty).  

Pamatujte si následující:: 

- Používejte pouze doporučený typ nebo baterie ekvivalentní; 

- Nepoužívejte současně různé typy baterií nebo nové a použité baterie; 

- Vybité baterie by měly být odstraněny a vyměněny za nové; 

- Nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k nabíjení; 

- Baterie, které se mají nabíjet, musí být vybrány z budíku i pistole a nabíjeny pouze pod dohledem 

dospělých osob; 

- Baterie nevyhazujte do odpadu; 

- Nezkratujte napájecí svorky. 

2. Nastavení hodin: 

Stiskněte tlačítko M a podržte jej na 3 sekundy, až první dvě číslice začnou blikat. Tlačítkem S 

nastavte správný čas. Potom přepněte na nastavení minuty pomocí tlačítka M. Nastavte příslušné 

minuty tlačítkem S. Chcete-li dokončit nastavení hodin, opět stiskněte tlačítko M. 

3. Nastavení budíka: 

Stisknutím tlačítka M přepnete do režimu budíku. Potom držte stisknuté tlačítko M na 3 sekundy a na 

displeji začne blikat symbol zvonku. Pomocí tlačítka S můžete aktivovat a deaktivovat funkci budíku. 

Pomocí tlačítka M nastavte režim "NORMAL" nebo "HARD". Po stisknutí tlačítka M začnou blikat 

první dvě číslice. Tlačítkem S nastavte příslušný čas buzení. Přepněte nastavení na minuty pomocí 

tlačítka M a nastavte je tlačítkem S. Pokud chcete ukončit nastavení budíku, stiskněte tlačítko M. 

Po nastavení času budíku se rozsvítí obrazovka budíku a symbol zvonku začne blikat. Pak uslyšíte zvuk 

budíku, který bude trvat po dobu 3 minut nebo do zasažení cíle. Budík se přepne do režimu spánku 

(snooze). Aktivuje se každých 5 minut, dokud nebude úplně vypnutý. 

" NORMAL" - Normální režim 

Chcete-li budík vypnout režimem snooze, musíte udělat jeden zásah do cíle nebo stisknout tlačítko 

M. Pokud chcete alarm vypnout, stiskněte a podržte tlačítko M po dobu 3 sekund. 

"HARD" - Těžký režim 

Chcete-li vypnout budík v režimu snooze, udělejte pět zásahů do cíle nebo stiskněte tlačítko M. Na 

definitivní vypnutí budíku stiskněte a podržte tlačítko M na 3 sekundy. 

4. Režim střílení: 

Stiskněte tlačítko MODE pro aktivaci herního režimu. Pak použijte tlačítko SET na výběr typu hry: 

GAME 1 nebo GAME 2. Pro potvrzení vybrané hry, stiskněte znovu tlačítko MODE a spusťte hru. 



GAME 1: 

Hra, která cvičí a zlepšuje reflexy. Vaším úkolem je co nejrychleji zasáhnout cíl. Hra se aktivuje po 

prvním výstřelu. Máte k dispozici několik výstřelů a v závislosti na času, který dosáhnete, slyšíte slova. 

Pokud vám dosažení cíle trvá více než 1 minutu, nic neslyšíte. 

GAME 2: 

Hra, která učí střílení. Začíná po prvním výstřelu, který ji aktivuje. Máte k dispozici několik výstřelů. 

Pokud je uděláte, ukončíte zábavu. 

Pokud chcete hru ukončit, stiskněte tlačítko MODE. 

5. Záznam zvuku: 

Podržte tlačítko •. Po vyslechnutí zvuku spusťte nahrávání melodie. Nahrávání se zaznamená po 

opětovném vyslechnutí původního zvuku. Pokud chcete přehrávat melodii, stiskněte a podržte 

tlačítko ‣. 

TIP: 

Použijte svou oblíbenou melodii jako zvuk budíku. 


