
SK: Používateľská príručka - Budík pre strelcov 

 
Význam tlačidiel: 

M - režim času 
S - nastavenia času 
MODE - režim pištole 
SET - nastavenia pištole 

• - nahrávanie zvuku 

‣- reprodukcia zvuku 

 
1. Inštalácia batérie 

Do budíka vložte 4 nové batérie typu AA a 2 nové batérie rovnakého typu do pištole. Batérie by mali 
byť inštalované v súlade s ich polarizáciou (podrobnejší popis sa nachádza pod krytmi).  

Pamätajte si nasledovné: 
- Používajte len doporučený typ alebo batérie ekvivalentné; 
- Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie; 
- Vybité batérie by mali byť odstránené a vymenené za nové; 
- Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie; 
- Batérie, ktoré sa majú nabíjať, musia byť vybraté z budíka aj pištole a nabíjané iba pod dohľadom 
dospelých osôb; 
- Batérie nevyhadzujte do odpadu; 
- Neskratujte napájacie svorky. 

2. Nastavenie hodín: 

Stlačte tlačidlo M a podržte ho na 3 sekundy, až prvé dve číslice začnú blikať. Pomocou tlačidla S 
nastavte správny čas. Potom prepnite na nastavenie minúty pomocou tlačidla M. Nastavte príslušné 
minúty tlačidlom S. Ak chcete dokončiť nastavenie hodín, opäť stlačte tlačidlo M. 

3. Nastavenie budíka: 

Stlačením tlačidla M prepnete do režimu budíka. Potom držte stlačené tlačidlo M na 3 sekundy a na 
displeji začne blikať symbol zvončeka. Pomocou tlačidla S môžete aktivovať a deaktivovať funkciu 
budíka. Pomocou tlačidla M nastavte režim "NORMAL" alebo "HARD". Po stlačení tlačidla M začnú 
blikať prvé dve číslice. Pomocou tlačidla S nastavte príslušný čas budenia. Prepnite nastavenia na 
minúty pomocou tlačidla M a nastavte ich tlačidlom S. Ak chcete ukončiť nastavenia budíka, stlačte 
tlačidlo M. 
Po nastavení času budíka sa rozsvieti obrazovka budíka a symbol zvončeka začne blikať. Potom 
budete počuť zvuk budíka, ktorý bude trvať po dobu 3 minút alebo do trafenia cieľa. Budík sa prepne 
do režimu spánku (snooze). Aktivuje sa každých 5 minút, až kým nebude úplne vypnutý. 

" NORMAL" - Normálny režim 
Ak chcete budík vypnúť režimom snooze, musíte urobiť jeden zásah do cieľa alebo stlačiť tlačidlo M. 
Ak chcete alarm vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo M po dobu 3 sekúnd. 
"HARD" - Ťažký režim 
Ak chcete vypnúť budík v režime snooze, urobte päť zásahov do cieľa alebo stlačte tlačidlo M. Na 
definitívne vypnutie budíka stlačte a podržte tlačidlo M na 3 sekundy. 

4. Režim strieľania: 



 
Stlačte tlačidlo MODE na aktiváciu herného režimu. Potom použite tlačidlo SET na výber typu hry: 
GAME 1 alebo GAME 2. Ak chcete potvrdiť vybratú hru, stlačte znovu tlačidlo MODE a spustite hru. 
GAME 1: 
Hra, ktorá cvičí a zlepšuje reflexy. Vašou úlohou je čo najrýchlejšie zasiahnuť cieľ. Hra sa aktivuje po 
prvom výstrele. Máte k dispozícii niekoľko výstrelov a v závislosti od času, ktorý dosiahnete, počujete 
slová. Ak vám dosiahnutie cieľa trvá viac ako 1 minútu, nič nepočujete. 
GAME 2: 
Hra, ktorá učí strieľanie. Začína po prvom výstrele, ktorý ju aktivuje. Máte k dispozícii niekoľko 
výstrelov. Ak ich urobíte, ukončíte zábavu. 
Ak chcete hru ukončiť, stlačte tlačidlo MODE. 

5. Záznam zvuku: 

Stlačte a podržte tlačidlo •. Po vypočutí zvuku spustite nahrávanie melódie. Nahrávanie sa 
zaznamená po opätovnom vypočutí pôvodného zvuku. Ak chcete prehrávať melódiu, stlačte a 

podržte tlačidlo ‣. 

TIP: 
Použite svoju obľúbenú melódiu ako zvuk budíka. 


