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DAC-WPC-01 DIGITÁLNE ALARMOVÉ HODINY 
S BEZDRÔTOVOU FUNKCIOU NABÍJANIA 

Vlastnosti 

 Digitálny budík s funkciou bezdrôtového nabíjania 

 Vstavaný modul bezdrôtového nabíjania pre jednoduché nabíjanie vášho 

iPhone X/XS/XR, iPhone 8, Galaxy S8/S7/S6 a ďalšie zariadenia 

s bezdrôtovým pripojením 

 Veľký LCD displej zobrazuje čas, dátum a teplotu 

 Funkcia duálneho budíka umožňuje nastaviť 2 samostatné budíky 

Technické údaje 

 Vstupný výkon: 5V/1,5A 

 Bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W 
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2 



DAC-WPC-01 DIGITÁLNE ALARMOVÉ HODINY 
S BEZDRÔTOVOU FUNKCIOU NABÍJANIA 

SK 

6. Zobrazenie času 

7. Zobrazenie teploty 

8. Bezdrôtová nabíjacia podložka  

9. Reset

PREHĽAD VÝROBKU 

1. Zap./Vyp. 

2. Hore 

3. Menu 

4. Dolu 

5. Micro USB vstup 
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DAC-WPC-01 DIGITÁLNE ALARMOVÉ HODINY 
S BEZDRÔTOVOU FUNKCIOU NABÍJANIA 

 zapnúť. LED displej zobrazí čas a teplotu. 

  na prepínanie medzi rôznymi režimami zobrazenia (čas/dátum/alarm1/2/3). 

  kým sa na displeji nezobrazí čas. 

  kým bliká čas. Na displeji sa zobrazí režim 12h alebo 24h.

ZAPNUŤIE 

Stlačte 

DISPLEJ 

Stlačte 

NASTAVENIE ČASU 

Stlačte 

Dlho stlačte 

Stlačte    vyberte režim 12h alebo 24h a stlačte  

potom sa v ľavom rohu displeja rozsvieti „PM/AM“). 
  na potvrdenie režimu (ak je zvolený režim 12h, 

Stlačte 

Stlačte 

Stlačte 

Stlačte 

NASTAVTE DÁTUM 

Stlačte 

Dlho stlačte  

Stlačte 

  najskôr nastavte Hodinu. 

 na potvrdenie hodiny a minúty začnú blikať. 

  na úpravu minút. 

  na potvrdenie minút. 

  kým sa na displeji nezobrazí dátum. 

  kým rok nebliká. 

  pre zmenu roku. 

GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu 
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         Stlačte   pre potvrdenie roku a mesiac začne blikať. 

         Stlačte   pre zmenu mesiaca. 

         Stlačte   pre potvrdenie mesiaca a deň začne blikať. 

         Stlačte   pre zmenu dňa. 

         Stlačte   pre potvrdenie dňa. 

NASTAVENIE BUDÍKA 

         Tento budík má 3 samostatné nastavenia budíka, A1, A2 a A3, ktoré je možné nastaviť jednotlivo. 

         Stlačte   kým sa na displeji nezobrazí „-A1“, „-A2“ alebo „-A3“. 

         Dlho stlačte    kým nezačne blikať čas budíka. 

         Stlačte   najskôr nastavte Hodinu. 

         Stlačte   pre potvrdenie hodiny a minúty začnu blikať. 

         Stlačte   pre nastavenie minút. 

         Stlačte   pre potvrdenie minút. 

         Stlačte   pre určenie hodín. 

POVOLIŤ alebo ZAKÁZAŤ ALARM 
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        Stlačte    kým sa na displeji nezobrazí „-A1“, „-A2“ alebo „-A3“. 

         „-A1“ znamená, že alarm 1 je deaktivovaný. „0NA1“ znamená, že je povolený alarm 1. 

        Stlačte    pre zapnutie alebo vypnutie zvoleného alarmu (1, 2 alebo 3). 

             Keď je povolený jeden z budíkov, na displeji sa  zobrazí ikona budíka               v dolnom ľavom rohu  

         na displeji. 

     Keď nastane nastavený čas(y) budíka, začne bzučiak alarmu pípať a alarm bude blikať. Stlačte ľubovoľné tlačidlo 

          pre zastavenie zvuk. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuk sa zastaví po 60 sekundách. 

TEPLOTA NASTAVENIE 

        Stlačte f alebo držte 2 sekundy na prepínanie medzi stupňami Fahrenheita / Celzia. 

REŽIM ÚSPORA ENERGIE 

       Keď je zapnutá úspora energie, zobrazenie hodín sa automaticky vypne po 30 sekundách. Stlačte ľubovoľné 

        tlačidlo pre opätovne zobrazenie. 

        Krátko stlačte   zapnutie/vypnutie úsporného režimu („ONSd“ znamená, že je zapnutý úsporný režim a „-Sd” 

        znamená, že je vypnutý). 

NASTAVENIE DISPLEJA 

         Displej má 3 nastavenia. V závislosti od zvoleného nastavenia sa na displeji zobrazí buď čas, dátum 

         alebo striedajte dátum a čas. 

         Stlačte 

DP-1: Displej bude automaticky striedať čas a dátum každé 4 sekundy. 

DP-2: Užívateľ môže vybrať zobrazenie dátumu alebo času. 

DP-3: Sa zobrazuje čas. Stlačte     pre zobrazenie dátumu na 4 sekundy. 

GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu 
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Vyhlásenie o zhode 

Tento produkt je testovaný a vyhovuje základným požiadavkam zákonov člena štátov RED (2014/53/EÚ) 

CE vyhlásenie nájdete na www.gembird.eu 
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(ENG) Declaration of conformity (NL/BE) Verklaring van overeenstemming 

This product is tested and complies with the Dit product is getest en voldoet aan alle geldende nationale 

essential requirements of the laws of member en Europese richtlijnen en regelgeving met betrekking tot 

states concerning RED (2014/53/EU). The CE RED (2014/53/EU). Dit product heeft een CE-markering en 

declaration can be found under de bijbehorende CE-verklaring van overeenstemming is 

www.gembird.eu beschikbaar op onze website: www.gembird.eu 

(FR/BE) Déclaration de conformité 

Le produit est contrôlé et rempli les exigences 

des directives nationales et de la directive 

RED (2014/53/EU). La conformité CE a été 

démontrée et les déclarations 

correspondantes sont déposées chez le 

fabricant a: www.gembird.eu 

(DE) Konformitätserklärung 

Dieses Produkt wurde getestet und stimmt mit den 

grundlegenden Anforderungen der Richtlinie RED 

(2014/53/EU) überein. Die Konformitätserklärung kann auf 

unserer Webseite www.gembird.eu heruntergeladen 

werden. 

http://www.gembird.eu/

