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Jeśli urządzenie nie będzie już więcej używane, 
należy pozbyć się go z poszanowaniem środowiska  
i w sposób zgodny z lokalnymi regulacjami praw-
nymi. Wcześniej należy wyjąć baterię i umieścić ją 
do odpowiedniego pojemnika, aby mogła zostać 
poddana recyklingowi.

 Zużytych baterii nie należy w 
żadnym wypadku wrzucać do 
odpadków komunalnych!

GWARANCJA OGRANICZONA
LANAFORM gwarantuje, że niniejszy produkt jest 
wolny od wad materiałowych i fabrycznych przez 
okres dwóch lat licząc od daty zakupu, za wyjątkiem 
przypadków określonych poniżej. 
Gwarancja LANAFORM nie obejmuje uszkodzeń 
spowodowanych normalnym zużyciem produktu. 
Ponadto, gwarancja udzielana w odniesieniu do tego 
produktu LANAFORM nie obejmuje szkód spowodo-
wanych nadmiernym, nieprawidłowym lub w inny 
sposób niedozwolonym użytkowaniem produktu, jak 
również wypadkiem, użyciem niedozwolonych akce-
soriów, przeprowadzeniem przeróbek oraz wszelkimi 
innymi okolicznościami pozostającymi poza kontrolą 
firmy LANAFORM.
LANAFORM nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za tego rodzaju szkody dodatkowe, przyczynowe 
lub specjalne. 
Wszelkie gwarancje dotyczące parametrów produktu 
obowiązują jedynie w okresie dwóch lat licząc od daty 
początkowego zakupu, pod warunkiem przedstawie-
nia dowodu zakupu. 
Po odesłaniu produktu, LANAFORM przeprowadzi 
jego naprawę lub wymianę na nowy, w zależności 
od okoliczności. Gwarancja może zostać zrealizowana 

jedynie przez Centrum Serwisowe LANAFORM. W 
przypadku przeprowadzenia jakichkolwiek czynności 
dotyczących utrzymania niniejszego produktu przez 
osoby inne, niż Centrum Serwisowe LANAFORM po-
woduje unieważnienie niniejszej gwarancji.

CS Návod k použití
 Fotografie a jiné obrázky produktu v tomto 

návodu nebo na obalu představují co možná 
nejvěrnější znázornění výrobku, nelze však 
zaručit, že výrobku dokonale odpovídají.

Děkujeme Vám za nákup budíku „Wake up Light“ 
značky LANAFORM. Budík Wake-up Light vám nabízí 
klidné a přirozené buzení. Postupně se zesilující LED 
světlo umožňuje simulovat východ slunce a zajistí 
klidné buzení. Kromě simulace východu slunce si 
můžete nastavit zvonění, které vás při buzení bude 
doprovázet. Budík Wake-up Light lze využít i jako 
světlo pro příjemnou atmosféru s měnícími se barva-
mi pomocí LED diod a jako rádio. Po naprogramování 
budíku na stanovenou hodinu ho můžete používat 
jako lampičku na nočním stolku a díky funkci stmívání 
pokojně usnout. 
NEŽ ZAČNETE BUDÍK WAKE UP LIGHT 
POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY, 
ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ ZÁKLADNÍ 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
• Používejte tento výrobek výhradně v souladu 

s návodem k použití popsaným v této příručce.
• Výrobek není určen k použití osobami se snížený-

mi tělesnými, smyslovými či duševními schopnost-
mi (včetně dětí) ani osobami s nedostatkem zna-
lostí či zkušeností, pokud na tyto osoby nedohlíží 
osoba odpovědná za jejich bezpečí nebo pokud 
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jim tato osoba předem nesdělí pokyny týkající se 
použití tohoto výrobku. Je třeba zajistit, aby si s 
výrobkem nehrály děti.

• Před připojením zařízení se ujistěte, že napětí uve-
dené na přístroji odpovídá jmenovitému napětí 
místní elektrické sítě.

• Nepoužívejte příslušenství, které není dopor-
učováno společností LANAFORM nebo dodáno 
společně s tímto zařízením. 

• Je zakázáno do tohoto zařízení jakkoli zasahovat.
• V případě poškození elektrického kabelu je nutné 

jej nahradit obdobným kabelem, který získáte 
od dodavatele nebo v jeho servisním středisku.

• Přístroj nezapojujte, došlo-li k poškození elek-
trické zástrčky, a nepoužívejte jej ani v případě, 
že nefunguje správně, spadl na zem či do vody 
nebo je poškozen. V takovém případě nechte 
přístroj opravit u dodavatele nebo v jeho servis-
ním středisku. 

• Nesnažte se nikdy zachytit přístroj padající do 
vody. Okamžitě vytáhněte šňůru nebo nabíječku 
ze zásuvky.

• Držte děti dál od obalového materiálu (riziko 
udušení).

• Přívodní šňůru umístěte tak, aby o ni nemohl 
nikdo zakopnout.

• Při přenášení nedržte přístroj za elektrický kabel a 
nepoužívejte elektrický kabel jako rukojeť.

• Po použití a před čištěním přístroj vždy odpojte 
od elektrické sítě.

• Žádný elektrický přístroj nesmí zůstávat zapo-
jený bez dozoru. Pokud přístroj nepoužíváte, 
odpojte jej.

• Napájecí kabel chraňte před horkými povrchy.
• Dbejte na to, aby do otvorů zařízení nezapadly 

žádné předměty, a do těchto otvorů ani žádné 
předměty nevkládejte. 

• Přistroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí (v kou-
pelně, v blízkosti sprchového koutu...).

• Přístroj nepoužívejte pod pokrývkou či polštářem. 
Přehřátí by mohlo vést k požáru, úrazu elektric-
kým proudem nebo ke zranění.

• Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření 
nebo vysokým teplotám.

POPIS PŘÍSTROJE,  2
PŘEDNÍ STRANA
1 Funkce Snooze
2 Tlačítko Rádio
3 Signál soumrak 1
4 Signál soumrak 2
5 Tlačítko +
6 Tlačítko Světlo
7 Tlačítko -
8 Signál budík 2
9 Signál budík 1
10 Funkce nastavení
ZADNÍ STRANA
11 Nastavení hlasitosti
12 Nastavení melodie
13 Formát hodin 12/24
14 Osvětlení displeje
15 Prostor na baterie
16 Zdířka pro nabíječku
DISPLEJ
17 Dopoledne (pouze při zobrazení 12 hod.)
18 Odpoledne (pouze při zobrazení 12 hod.)
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19 Signál soumrak 1
20 Signál soumrak 2
21 Signál budík 1
22 Signál budík 2
23 Zobrazení času/rozhlasové stanice 
INSTALACE WAKE UP LIGHT
• Vyjměte přístroj z obalu.
• Zkontrolujte, že je balení kompletní.
• Zkontrolujte, že přístroj, adaptér a šňůra nejsou 

nijak poškozeny.
• Sejměte kryt prostoru na baterie v zadní části 

přístroje (15) a vložte baterie (3×AAA, nejsou 
součástí balení), dejte pozor na jejich správnou 
polohu. Baterie slouží k napájení v případě pře-
rušení dodávky elektrického proudu.

• Umístěte přístroj na stabilní a rovnou plochu zhruba 
30 cm od své hlavy, například na noční stolek.

• Zapojte šňůru od adaptéru do zásuvky v zadní 
části přístroje (16).

• Adaptér zapojte do vhodné elektrické zásuvky.
POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE WAKE UP LIGHT
NASTAVENÍ ČASU
• Při prvním použití nebo po přerušení elektric-

kého proudu musíte na přístroji Wake-up Light 
nastavit správný čas. Po zapnutí přístroje se na 
2 vteřiny rozsvítí všechny symboly a poté se na 
10 vteřin rozbliká zobrazení hodin, abyste mohli 
nastavit správný čas. 

• Pro nastavení hodiny stiskněte tlačítka „+“ a 
„-“ (5) a (7).

• Poté stiskněte tlačítko nastavení (10). Nyní se 
rozbliká nastavení minut.

• Pro nastavení minut stiskněte tlačítka „+“ a „-“ 
(5) a (7).

• Pro rychlejší přesun mezi hodinami a minutami 
držte tlačítko „+“ nebo „-“ stisknuté (5) a (7).

• Pomocí tlačítka (10) potvrďte nastavenou hodinu.

 Pomocí tlačítka (13) si můžete zvolit zobrazení 
ve formátu 24 hodin, nebo 12 hodin. Pokud 
si zvolíte formát 12 hodin, na displeji se 
objeví označení „AM“ nebo „PM“ (17 a 18).

 Pokud chcete nastavit čas a symbol 
hodin již nebliká, stačí jednou 
stisknout tlačítko nastavení (10).

NASTAVENÍ INTENZITY 
OSVĚTLENÍ LCD DISPLEJE
• U displeje si můžete zvolit dvě intenzity osvětlení. 

Opakovaným stisknutím tlačítka osvětlení displeje 
(14) si zvolíte požadovanou intenzitu osvětlení 
nebo osvětlení vypnete.

NASTAVENÍ BUZENÍ
• U světla budíku můžete nastavit dva různé časy 

(budík 1 a budík 2).
• Pro nastavení budíku 1 nebo 2 podržte stisknuté 

tlačítko budíku 1 (9) nebo 2 (8) po dobu 3 vteřin. 
• Na displeji se objeví symbol zvonku budíku 1 

nebo 2 (21 anebo 22).
• Čas buzení začne blikat. 
• Nastavte čas buzení pomocí tlačítek „+“ a „-“ (5) 

a (7). Poté stiskněte tlačítko nastavení (10). Nyní 
se rozbliká nastavení minut.

• Pro nastavení minut stiskněte tlačítka „+“ a „-“ (5) 
a (7). Pro rychlejší přesun mezi hodinami a minu-
tami držte tlačítko „+“ nebo „-“ stisknuté (5) a (7).
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VOLBA ZVONĚNÍ 
• Na výběr máte 6 zvuků přírody nebo rádio FM. 
• Stiskněte tlačítko nastavení melodie (12). Symbol 

zvonku 1 (21) se rozbliká. Pro nastavení zvuku 
budíku 2 stiskněte tlačítka „+“ a „-“ (5) a (7).

• Stiskněte tlačítko nastavení melodie (12) podruhé. 
Nyní si můžete nastavit požadovaný zvuk přírody 
opakovaným stisknutím tlačítek „+“ a „-“ (5) a (7). 
Čísla 1 až 6 opovídají zvukům přírody, tlačítko 7 
rádiu FM.

• Dalším stisknutím tlačítka nastavení melodie (12) 
volbu potvrdíte. 

• Pro nastavení hlasitosti budíku stiskněte opako-
vaně tlačítko nastavení hlasitosti, dokud nedosáh-
nete požadované úrovně (1–15). 

 Pokud je ve chvíli buzení puštěné 
rádio FM, zastaví se, po dobu 2 minut 
bude znít zvuk přírody a poté se 
opět automaticky přepne rádio.

VYPNUTÍ BUZENÍ
• Jakmile se budík rozezní, stisknutím jakéhokoliv 

tlačítka kromě funkce Snooze (1) budík vypnete. 
Budík je vypnutý a zazvoní znovu až následující 
den v nastavenou hodinu.

• Pokud chcete budík 1 nebo 2 vypnout trvale, stisk-
něte znovu tllačítko budíku 1 nebo 2 (9) nebo (8). 
Odpovídající symbol zmizí.

FUNKCE SNOOZE
• Pokud se budík rozezní, můžete ho dočasně vy-

pnout pomocí tlačítka Snooze (1). Budík se pak 
znovu spustí po 5 minutách a to opakovaně po 
každém stisknutí tlačítka Snooze (1).

FUNKCE VÝCHOD SLUNCE
• 30 minut před nastaveným časem buzení se spustí 

funkce simulace východu slunce. Intenzita LED 
světla se postupně zvyšuje až do okamžiku buzení.

• Jakmile se budík rozezní, můžete světlo vypnout 
opakovaným stisknutím tlačítka světla (6).

• Pokud chcete vypnout funkci východ slunce před 
nastaveným časem buzení, stiskněte tlačítko 
budíku 1 nebo 2 (9 nebo 8) a světlo zhasněte 
pomocí příslušného tlačítka (6).

FUNKCE LAMPIČKA/SVĚTLO PRO PŘÍJEMNOU 
ATMOSFÉRU S MOŽNOSTÍ ZMĚNY ZABARVENÍ
• Světlo budíku můžete rovněž používat jako 

běžnou lampičku nebo jako světlo vytvářející 
příjemnou atmosféru s možností změny zabarvení.

• Pro rozsvícení normální lampičky stiskněte tla-
čítko světla (6). Intenzitu světla můžete nastavit 
pomocí tlačítek „+“ a „-“ (5) a (7).

• Pro rozsvícení světla pro příjemnou atmosféru 
stiskněte dvakrát tlačítko světla (6). LED diody 
mění barvu automaticky. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ 
(5) a (7) můžete zvolit jednu z 6 konkrétních barev.

POSLECH RÁDIA
• Budík je opatřen pohyblivou anténou umístěnou 

v zadní části přístroje. Rozviňte kabel antény co 
nejdál od přístroje, abyste zajistili co nejlepší 
poslech.

• Rádio spustíte pomocí tlačítka (2).
• Pokud chcete spustit automatické vyhledávání 

stanic, držte tlačítko (2) stisknuté, poté ho uvolně-
te. Přístroj začne automaticky vyhledávat stanice 
a ukládá je automaticky do paměti.
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• Jakmile se ukládání stanic dokončí, můžete je 
volit pomocí tlačítek „+“ a „-“ (5) a (7). Před číslem 
stanice se objeví symbol P.

• Pokud chcete stanici vyhledat ručně, držte tla-
čítka „+“ a „-“ (5) a (7) stisknutá, dokud přístroj 
požadovanou stanici nenaladí.

• Pro nastavení hlasitosti rádia stiskněte opakovaně 
tlačítko nastavení hlasitosti (11), dokud nedosáh-
nete požadované úrovně (1–15).

• Rádio vypnete pomocí tlačítka (2).
•  Jakmile je rádio FM zapnuté, můžete používat 

světlo jako normální lampičku nebo jako světlo 
pro příjemnou atmosféru. Opakovaným stisknu-
tím tlačítka (6) si zvolte normální lampičku nebo 
světlo pro příjemnou atmosféru.

 Pokud si vyberete nejdřív rádio FM a potom 
funkci normální lampičky, lampička 
se rozsvítí s maximální intenzitou. 

FUNKCE STMÍVÁNÍ
• Budík Wake-up Light umožňuje rovněž usínání 

ve zvolenou dobu. 30 minut před ulehnutím ke 
spánku se spustí funkce simulace západu slunce. 
Intenzita LED světla se postupně snižuje až do 
okamžiku usínání.

• U usínání můžete nastavit dva různé časy (budík 
1 a budík 2).

• Pro nastavení budíku 1 nebo 2 podržte stisknuté 
tlačítko nastavení stmívání 1 (3) nebo 2 (4) po 
dobu 3 vteřin. 

• Na displeji se objeví symbol stmívání 1 nebo 2 
(19 anebo 20).

• Čas stmívání začne blikat. 

• Požadovaný čas nastavte pomocí tlačítek „+“ a 
„-“ (5) a (7). Poté stiskněte tlačítko nastavení (10). 

Nyní se rozbliká nastavení minut.
• Pro nastavení minut stiskněte tlačítka „+“ a „-“ (5) 

a (7). Pro rychlejší přesun mezi hodinami a minu-
tami držte tlačítko „+“ nebo „-“ stisknuté (5) a (7).

• Pokud chcete vypnout funkci stmívání před nasta-
veným časem, stiskněte tlačítko budíku 1 nebo 2 
(3 nebo 4) a světlo zhasněte pomocí příslušného 
tlačítka (6).

 Pokud je zapnuta funkce stmívání, 
funkce „světlo pro příjemnou atmosféru 
s možností změny zabarvení“ je 
vypnutá. Během této doby může světlo 
svítit pouze beze změny zabarvení.

FUNGOVÁNÍ NA BATERIE
Přístroj Wake-up Light může fungovat na baterie. V 
tomto případě však je maximální hlasitost na úrovni 
10 a intenzita světla je nižší než při zapnutí do sítě.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
• Zajistěte, aby do přístroje nevnikla voda. Pokud se tak 

stane, používejte přístroj až poté, co zcela vyschne.
• Přístroj ani adaptér nikdy neponořujte do vody 

ani jiných kapalin.
• Chraňte přístroj před nárazy, vlhkostí, prachem, 

chemikáliemi, prudkými změnami teplot a pří-
lišnou blízkostí ke zdroji tepla (sporák, topení).

• Přístroj otírejte suchým hadříkem.
• Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
• Baterie vyměňujte včas a nahrazujte bateriemi 

stejného typu. 
• Nepoužívejte nabíjecí baterie.
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• Vytékající baterie mohou přístroj poškodit. Pokud 
přístroj po delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.

• Použité nebo poškozené baterie mohou způsobit 
podráždění kůže. Noste vhodné ochranné rukavice.

RADY Z OBLASTI 
LIKVIDACE ODPADŮ

Rady z oblasti likvidace odpadů:
Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných 
dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve 
střediscích pro třídění odpadu za účelem následného 
druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit do kon-
tejnerů k tomu určených. Ostatní obalové materiály 
musí být předány do recyklačního střediska.
V případě ztráty zájmu o další používání tohoto zařízení 
je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu pro-
středí a v souladu s platnou právní úpravou. Odstraňte 
však baterie a tyto odevzdejte do sběrných nádob k 
tomu určených pro následnou recyklaci.

 Použité baterie nesmí být v žádném případě 
likvidovány s běžným odpadem z domácnosti.

OMEZENÁ ZÁRUKA
Společnost LANAFORM se zaručuje, že tento výrobek 
je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to 
od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže 
uvedených specifikací. 
Záruka společnosti LANAFORM se nevztahuje na 
škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. 
Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výroku společnosti 
LANAFORM nevztahuje na škody způsobené chybným 
nebo nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným 
užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, 
změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem jaké-
koliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM vliv.

Společnost LANAFORM nenese odpovědnost za 
jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či 
speciální škody. 
Veškeré záruky vztahující se na způsobilost výrobku 
jsou omezeny na období dvou let od prvního za-
koupení  pod podmínkou, že při reklamaci musí být 
předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.
Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM v 
závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a 
následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat 
výhradně prostřednictvím Servisního střediska spo-
lečnosti LANAFORM. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, 
která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům 
Servisního střediska společnosti LANAFORM, ruší 
platnost záruky. 

SK Návod na použitie
 Fotografie a iné prezentácie produktu v 

tomto návode a na obale sú pripravené 
tak, aby boli čo najpresnejšie, no nemožno 
zaručiť úplnú zhodu s produktom.

Ďakujeme, že ste si kúpili budík Wake-up Light od 
spoločnosti LANAFORM. Budík Wake-up Light vám 
ponúka príjemné a prirodzené budenie. LED svetlo 
sa postupne zosilňuje a simuluje východ slnka, aby 
vás príjemne zobudilo. Okrem simulácie východu 
slnka si môžete nastaviť vyzváňací tón, ktorý vás 
bude sprevádzať pri prebúdzaní. Budík Wake-up 
Light vám tiež umožňuje spríjemniť si prostredie 
náladovou LED lampou, ktorej farba sa mení pri po-
čúvaní rádia. A napokon, naprogramovaním budíka 
Wake-up Light na želanú hodinu ho môžete využiť 
ako nočnú stolovú lampu a vďaka funkcii západ slnka 
môžete pokojne zaspávať. 
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