
Budzik SB82 – instrukcja obsługi       PL 

1. Funkcje 
1) Inteligentne,automatyczne nastawianie jaskrawości – przy włączeniu tej funkcji jaskrawośd wyświetlacza 

dostosowuje się do jasności otoczenia umożliwiając łatwe i przyjemne odczytywanie godziny nawet w złych 
warunkach. Po włączeniu tej funkcji wyświetlacz w nocy świeci miękkim jasnym światłem. Funkcję tę można 
wyłączyd 

2) Informowanie o aktualnym roku, miesiącu, dacie, godzinie, minutach, dniu tygodnia i temperaturze.  
3) Dwa budziki – ukazane na wyświetlaczu.  
4) Format czasu 12/24-godzinowy. 
5) Wybór skali temperatury – Celsjusza/Fahrenheita 
6) Podświetlenie przez 5 sekund. 
7) Zasilanie – trzy baterie typu AAA  

 
2. Instrukcje: 

1. przyciski funkcji:  
(1) “Time”: jednym naciśnięciem wybiera się format czasu 12/24; dwoma nastawia się czas. 

(2) “UP”:  jednym naciśnięciem wybiera się skalę temperatury- Celsjusza/Fahrenheita; w trakcie 

nastawiania przycisk ten zwiększa nastawianą wartośd.  

(3) “DOWN”: jednym naciśnięciem nastawia się budzenie w dniu tygodnia (na przykład: po naciśnięciu 

przycisku pulsuje „THU“ co oznacza, że budzenie będzie we czwartek (Thursday), po kolejnym nastawieniu 

dzieo przesunie się na (FRI) piątek); w trakcie nastawiania przycisk ten zmniejsza nastawianą wartośd  

(4) “ALM1” : ①jednym naciśnięciem przechodzi się do nastawiania pierwszego czasu budzenia. Jeżeli 

potem pulsują cyfry czasu, oznacza to, że budzik jest aktywny (włączony), natomiast jeśli ukaże się --:-- to 

znaczy, że budzik jest wyłączony; ② Długim naciśnięciem przycisku nastawid można żądany czas budzenia. 

Wartością wyjściową jest godzina 7:00. 

(5) “ALM2” : ①jednym naciśnięciem przechodzi się do nastawiania drugiego czasu budzenia. Jeżeli potem 

pulsują cyfry czasu, oznacza to, że budzik jest aktywny (włączony), natomiast jeśli ukaże się --:-- to znaczy, 

że budzik jest wyłączony; ②Długim naciśnięciem przycisku nastawid można żądany czas budzenia. 

Wartością wyjściową jest godzina 7:00.. 

(6) “OFF/ON” włączenie (ON), lub wyłączenie (OFF) inteligentnego automatycznego nastawiania 

jaskrawości. 

(7) “SNOOZE/LIGHT”: jednym naciśnięciem rozświetla się wyświetlacz na 5 sekund; Jeśli nacisnąd ten 

przycisk w momencie budzenia, alarm się wyłączy i odezwie ponownie za 5 minut umożliwiając dodatkową 

krótką drzemkę. 

    2. Kolejności: 
      (1) nastawiania danych o czasie: 
        Fabryczne nastawienie wyjściowe to: 1. 1. 2015, czwartek. 
       Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 2 sekundy przycisku “TIME” – pulsuje “2015” a rok (“YEAR”) nastawid można 

przy pomocy “UP” & “DOWN”; naciśnięciem “TIME” przechodzi się do dalszego nastawiania w kolejności:  
        rok → miesiąc → data → język (Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpaoski, Portugalski, Niderlandzki) → 

godzina → minuta → wstecz. 
      (2) nastawianie budzików: 
         Nastawienie wyjściowe budzika to każdego dnia 7:00 oraz 13:00. 
         ① Dla wybrania dnia pierwszego budzenia naciska się “DOWN”, następnie naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 

sekundy przycisku “ALM1”, powoduje pulsowanie nastawianego czasu budzenia. Godziny nastawia się 
przy pomocy “UP” i “DOWN” a po ponownym przyciśnięciu “ALM1” przechodzi się do nastawiania 
minut naciskaniem “UP” i “DOWN”. Dla zakooczenia naciska się “ALM1”. 

         ②Dla wybrania dnia drugiego budzenia naciska się “DOWN”, następnie naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 
sekundy przycisku “ALM2”, powoduje pulsowanie nastawianego czasu budzenia. Godziny nastawia się 
przy pomocy “UP” i “DOWN” a po ponownym przyciśnięciu “ALM2” przechodzi się do nastawiania 
minut naciskaniem “UP” i “DOWN”. Dla zakooczenia naciska się “ALM2”. 

         ③ Jeśli chce się nastawid inny dzieo tygodnia, wybiera się go przyciskiem “DOWN”. Dalsze postępowanie jest 
identyczne jak w punktach ① i ②. 

 


