
BUDZIK DIODOWY LED Z RADIEM, PROJEKCJĄ CZASU I DWOMA CZASAMI BUDZENIA            PL 

Instrukcja Obsługi 

Przyciski         Wskaźniki 

1. ON/OFF     2. 180° FLIP     A - BUZZER AL1 

3. RADIO - ON/OFF     4. HOUR / TU-    B - RADIO AL1 

5. MIN / TU+     6. AL1 / VOL -    C - BUZZER AL2 

7. AL2 / VOL+     8. SET / PRE / M+    D - RADIO AL2 

9. DIMMER HI/ LOW / SNOOZE / SLEEP  10. Komora baterii 

11. Anténa     12. Kabel zasilający 

13. Projekcja czasu 

Przygotowanie 

Budzik zasilany jest z sieci elektrycznej przy pomocy kabla. Dwie baterie typu AAA służą jedynie do zachowania w pamięci 

dokładnego czasu w przypadku braku prądu lub w czasie gdy zegar nie będzie podłączony do sieci. Wkładając baterie do komory 

baterii (10) należy zwrócid uwagę na właściwe skierowanie biegunów +/- baterii. Zawsze należy używad jednakowych nowych 

baterii. Kiedy przez dłuższy czas budzik nie będzie używany należy baterie wyjąd.  

Budzik ma odporne nie ślizgające się nóżki silikonowe, należy więc umieszczad go na chronionych meblach. Nigdy nie należy 

narażad go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody lub wilgoci..  

Przed włączeniem budzika do sieci należy upewnid się czy jest w niej właściwe napięcie, sprawdzając etykiety.  

Nigdy nie należy włączad budzika do sieci o nieznanym napięciu. 

Antenę FM na tylnej ścianie budzika należy rozwinąd i umieścid tak, aby zapewniała najlepszy odbiór sygnału radiowego. 

Użytkowanie zegara i budzika  

Ostrzeżenie: nastawianie czasu i czasu budzenia możliwe jest jedynie gdy wyłączone jest radio. 

Nastawianie í czasu i dnia tygodnia 

1. Po podłączeniu budzika do sieci elektrycznej lub przytrzymaniu przycisku SET/PRE/M+ (8) przez trzy sekundy cyfry zaczną 

pulsowad. 

2. Przy pomocy przycisku HOUR/TU- (4) nastawid można godziny. 

3. Przy pomocy przycisku MIN/TU+ (5) nastawid można minuty. 

4. Naciśnięciem przycisku SET/PRE/M+ potwierdza się nastawione wartości i przechodzi do nastawiania dnia tygodnia. 

5. Naciskaniem przycisków HOUR/TU- a MIN/TU+ nastawid można żądany dzieo 

tygodnia według następującej tabelki: 

 

 

 

 

 

6. Naciśnięciem przycisku SET/PRE/M+ zapisuje się nastawione wartości. 

d-01 Pondělí 

d-02 Úterý  

d-03 Středa  

d-04 CZtvrtek  

d-05 Pátek  

d-06 Sobota  

d-07 Neděle  



Nastawianie czasów budzenia 

Budzik ten ma dwa czasy budzenia, które mogą byd używane niezależnie od siebie. Alarm AL1 jest pięciodniowy dla dni 

roboczych. Alarm będzie aktywny od poniedziałku do piątku. Alarm AL2 jest siedmiodniowy – aktywny przez 7 dni w tygodniu. 

Nastawianie obu budzików jest podobne. Oba budziki mogą budzid przy pomocy brzęczyka lub przez włączenie radia. Nastawiad 

należy według poniższych instrukcji dla nastawienia budzika AL1. Dla nastawienia budzika AL2 stosuje się podobną procedurę  – 

jedynie zamiast przycisku AL1/VOL- (6) używa się przycisku AL2/VOL+ (7). 

1. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez okres trzech sekund przycisku AL1/VOL- (6) rozpoczyna się nastawianie czasu budzenia 

alarmu AL1. 

2. Gdy zaczną pulsowad cyfry, naciskaniem przycisku HOUR/TU- (4) nastawia się godziny. Naciskaniem przycisku MIN/TU+ (5) 

nastawia się minuty. 

3. Naciśnięciem przycisku AL1/VOL- (6) zapisze się nastawione wartości. 

Aktywacja alarmu 

1. Po jednym naciśnięciu przycisku AL1/VOL- (6) odezwie się brzęczyk i pojawi symbol (A). 

2. Po ponownym naciśnięciu przycisku AL/VOL- (6) odezwie się radio. Pojawi się symbol (B). Jeśli naciśnie się przycisk AL/VOL- (6) 

po raz trzeci, nastąpi dezaktywacja (wyłączenie) alarmu AL1.  

3. Gdy budzik dzwoni, naciśnięciem przycisku RADIO ON/OFF (3) budzik całkowicie się wyłączy. Naciśnięciem przycisku 

DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9) zawiesi się alarm. Wskaźnik alarmu w czasie tego „okresu zawieszenia“ będzie pulsowad, a 

po 10 minutach alarm odezwie się ponownie.  

UWAGA: Nastawianie czasu i alarmu należy wykonad gdy wyświetlacz pulsuje. Jeśli przez 3 – 4 sekundy nie przebiega żadne 

nastawianie, wyświetlacz przestanie pulsowad. 

Nastawianie jaskrawości wyświetlacza  

Jeżeli radio jest wyłączone a na wyświetlaczu jest aktualny czas, można naciśnięciem przycisku  DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP 

(9) wybrad jedną z trzech jaskrawości wyświetlacza– jaskrawa, średnio jaskrawa, mało jaskrawa. 

Projekcja czasu 

Naciśnięciem przycisku ON/OFF (1) można WŁĄCZYD/WYŁĄCZYD projekcję. Najlepiej czytelna jest na płaskiej, białej powierzchni. 

Naciśnięcie przycisku 180° FLIP (2) otacza obraz o 180°. Otaczad projekcję można według potrzeb (13).  

Obsługa radia 

Podstawy obsługi 

1. Żeby włączyd/wyłączyd radio należy nacisnąd przycisk RADIO ON/OFF (1). Na wyświetlaczu ukaże się częstotliwośd.  

2. Gdy ukazywany jest  czas, naciśnięcie przycisku HOUR/TU- (4) lub MIN/TU+ (5) ukaże aktualną stację radiową. 

3. Gdy wyświetlacz ukazuje częstotliwośd, przytrzymanie przez okres trzech sekund przycisku HOUR/TU- (4) lub MIN/TU+ (5) 

spowoduje automatyczne wyszukiwanie kolejnej stacji radiowej.  

4. Naciskaniem przycisków AL1/VOL- (6) lub AL2/VOL+ (7) nastawia się głośnośd. Na wyświetlaczu ukaże się poziom głośności od 

00 do 15 - 00 jest najciszej a 15 najgłośniej. 

Pamięd nastawionych stacji  

1. Budzik ten jest w stanie zapamiętad aż 10 stacji radiowych.  

2. Dla zapisania w pamięci należy nastawid częstotliwośd żądanej stacji. Następnie nacisnąd i przytrzymad przez okres co najmniej 

dwóch sekund przycisk SET/PRE/M+ (8). Na wyświetlaczu zacznie pulsowad „cyfra z literą P“ . Ta „cyfra z literą P“ oznacza jedną 

z dziesięsciu zapisanych stacji. Naciskaniem przycisków  HOUR/TU- (4) lub MIN/TU+ (5) można zmienid numer stacji. Naciśnięcie 

przycisku SET/PRE/M+ (8) spowoduje zapamiętanie nastawionej stacji. 

3. Dla przywołania zapisanej w pamięci stacji po włączeniu radia, należy naciskad przycisk  SET/PRE/M+ (8) dopóki nie pojawi się 

żądana stacja. Zawsze pojawi się na krótko częstotliwośd stacji. 

Tryb snu 

1. W czasie gdy radio jest włączone naciśnięcie przycisku DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9) powoduje wejście w tryb snu. Na 

wyświetlaczu pojawi się cyfra „90“. Oznacza to, że radio wyłączy się samo za 90 minut. Po ponownym naciśnięciu przycisku 

DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9), można sobie wybrad czas trybu snu w  dziesięciominutových interwałach (w zakresie 90 

minut aż do wyłączenia trybu snu). 

 


