
BUDZIK Z PROJEKCJĄ 
GWIAŹDZISTEGO NIEBA  
ODTWARZAJĄCY MELODIE
Instrukcja obsługi
Dziękujemy Państwu za okazanie zaufania i zakup tego wyrobu. Życzymy 
zadowolenia z użytkowania budzika. Prosimy o uważną lekturę instrukcji 
obsługi przed pierwszym użyciem. Zalecamy zachowanie instrukcji, aby 
móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.
Funkcje
- wyświetlanie wiecznego kalendarza (2000-2099), czasu i dnia tygodnia
- termometr z przełączaniem jednostek temperatury pomiędzy stopniami 
Celsjusza i Fahrenheita (0°C~50°C, 32°F~122°F) 
- wybór pomiędzy trybem 12 a 24 godzinnym.
- budzenie melodią lub odgłosami przyrody
- funkcja drzemka (Snooze) – ponawianie budzenia
- funkcja odliczania, minutnik (zakres od 00:00:00 - 23:59:59)
- funkcja odtwarzania melodii przez zaprogramowany okres
- tryb odtwarzania melodii
- dynamiczna projekcja kolorowego, gwieździstego nieba z podkładem 
muzycznym
- funkcja podświetlania
Tryb czas
Po załączeniu budzika wyświetli się godzina 12:00 AM w trybie 12 godzin-
nym oraz data początkowa 1. styczeń (January 1), 2010 roku, temperatura 
wyświetlana jest w stopniach Celsjusza, a funkcje budzika i drzemki są 
wyłączone.
Ustawianie godziny, dnia w miesiącu, miesiąca i roku
1. W trybie zegara naciśnij przycisk SET, aby przejść do ustawiania czasu. 
Pozycja pokazująca godziny zacznie migać. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, 
aby nastawić godzinę. Naciśnij ponownie przycisk SET i naciskając UP lub 
DOWN ustaw minutę. Powtórz wcześniejsze czynności, aby ustawić rok, 
miesiąc i dzień miesiąca.
2. W trybie programowania naciśnij 2 krotnie przycisk MODE lub odczekaj 1 
minutę, aby wyjść z niego.
Wybór pomiędzy trybem 12 a 24 godzinnym.
W trybie „czas” naciśnij przycisk UP, aby przełączyć się pomiędzy trybem 12 
a 24 godzinnym.

Funkcja budzik i ponawianie budzenia (drzemka)
1. W trybie zegara naciśnij przycisk MODE, aby wejść tryb nastawiania 
budzenia. Na ekranie pojawi się napis ALARM. Aby aktywować budzenie, 
naciśnij przycisk DOWN, aby wyłączyć, naciśnij ponownie DOWN. Po 
uruchomieniu budzika klasycznego wyświetli się obrazek (((.))). Obrazek 
dla budzenia z drzemką to Zz. W trybie zegara, wyłączenie funkcji budzika 
nie ma przypisanego obrazka. Jeżeli nie uaktywniłeś funkcji budzenia, 
budzik nie zadziała, chyba że nastawiłeś czas (porę) budzenia. Budzik należy 
załączyć. Jeżeli wyświetla się obrazek klasycznego budzika oznacza to, że 
uruchomiono tylko funkcję klasycznego budzika (drzemka jest wyłączona). 
Jeżeli chcesz korzystać z drzemki, należy uaktywnić tą funkcję, powinny 
wyświetlać się jednocześnie obrazki obu funkcji.
2. W trybie nastawiania budzenia naciśnij przycisk SET, pozycja godzin za-
cznie migać. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby nastawić godzinę budze-
nia. Następnie naciśnij SET i przy pomocy przycisków UP lub DOWN ustaw 
minutę, okres powtarzania budzenia i odtwarzany dźwięk (pierwszy dźwięk 
to szum morskich fal, drugi to dźwięk bąbelków, trzeci bulgocząca woda, 
czwarty jest kombinacją poprzednich wariantów, piąty do dziewiątego to 
melodie muzyki klasycznej, ostatni jest kombinacją dźwięków 5 – 9).
3. Po nastaniu godziny budzenia, przez pierwsze 8 sekund będzie świecić 
kolorowa lampa, następnie będzie odtwarzany dźwięk a kolorowa projekcja 
będzie zmieniać się w rytm odtwarzanej melodii. Po 2 minutach budzik 
wyłączy się automatycznie. Jeżeli chcesz wyłączyć budzik, naciśnij dowolny 
przycisk. Gdy funkcja drzemki jest aktywna, po upłynięciu zaprogramo-
wanego czasu budzik ponownie załączy się i będzie odtwarzać wybraną 
melodię a po 1 minucie wyłączy się automatycznie. Aby wyłączyć drzemkę, 
należy nacisnąć przycisk SET.

Tryb minutnika
1. W trybie zegara naciśnij dwukrotnie przycisk MODE, aby wejść tryb odliczania 
(minutnika). Na ekranie pojawi się czas w postaci 23:59:59.
2. W trybie odliczania naciśnij przycisk SET, pozycja godzin zacznie migać. 
Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby nastawić ilość godzin do odliczenia. 
Następnie naciśnij SET I przy pomocy przycisków UP lub DOWN nastaw 
ilość minut i sekund do odliczenia. Na zakończenie naciśnij SET, aby 
potwierdzić ustawienia.
3. Po zakończeniu powyższych czynności, naciśnij przycisk UP, żeby urucho-
mić odliczanie (minutnik). Po osiągnięciu przez sekundy wartości 0, wartość 
minut zmniejszy się, po osiągnięciu przez minuty wartości 0, wartość 
godzin zmniejszy się.
Gdy odliczany czas osiągnie wartość 00:00:00, odezwie się sygnał dźwięko-
wy DiDiDi przez okres 1 minuty. Aby wstrzymać odliczanie naciśnij DOWN.
4. Zakres wartości do nastawienia: 0-23 dla godziny, 0-59 dla minut, 0-59 
dla sekund.
5. W trybie nastawiania odliczania naciśnij przycisk MODE, aby wrócić do 
trybu zegara.
Termometr
Wskazuje aktualną temperaturę otoczenia. W trybie ustawiania czasu 
naciśnij przycisk SET, aby zmieniać wyświetlanie temperatury pomiędzy 
stopniami Celsjusza a Fahrenheita. Zakres pomiaru to 0°C-50°C (32°F-122°F) 
Po przekroczeniu zakresu pomiaru, na ekranie pojawi się napis „Lo”, jeżeli 
temperatura jest niższa niż 0°C. Jeżeli temperatura jest wyższa niż 50°C, na 
ekranie pojawi się napis „Hi”.

Funkcja podświetlenia
Funkcja podświetlenia ekranu wyłączy się automatycznie po 8 sekundach 
od naciśnięcia przycisku.
Funkcja odtwarzania melodii przez zaprogramowany okres
W dowolnym trybie po naciśnięciu przycisku TIME można ustawić okres 
odtwarzania melodii. Wartość początkowa to 10 minut. Ponownym naci-
śnięciem wybierasz okres 20/30/40/50/60 minut.
Tryb odtwarzania melodii
W dowolnym trybie naciśnij przycisk SOUND, aby wejść do trybu odtwarza-
nia melodii, rozpocznie się wtedy odtwarzanie odgłosów przyrody/melodii 
klasycznych, załączy się kolorowa lampa i projekcja będzie się zmieniać w 
rytm melodii oraz rozpocznie się odliczanie czasu zgodnie z zaprogramo-
wanym okresem odtwarzania melodii. Po upływie zaprogramowanego 
czasu, dźwięk i projekcja wyłączą się automatycznie. Aby zmienić melodię 
na poprzednią naciśnij UP, na następną, naciśnij DOWN. Można wybierać 
z 10 melodii (pierwszy dźwięk to szum morskich fal, drugi to dźwięk 
bąbelków, trzeci bulgocząca woda, czwarty jest kombinacją poprzednich 
wariantów, piąty do dziewiątego to melodie muzyki klasycznej, ostatni jest 
kombinacją dźwięków 5 – 9). 
Wkładanie i wymiana baterii
Budzik jest zasilany 3 szt. baterii 1,5 V typu AAA. Jeżeli podświetlenie 
ekranu lub światło projekcji są słabe, słabo słychać dźwięk, należy wymienić 
baterie.
Instalacja baterii: Zdejmij pokrywę przegrody baterii. Włóż 3 szt. 1,5V 
baterii typu AA. Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość (+/-). Załóż 
pokrywę z powrotem.
Podłączenie budzika do zasilacza
Budzik może być trwale podłączony do zasilacza 6 V - nie jest dostarczany w 
komplecie z budzikiem. Zwracaj uwagę na prawidłową polaryzację – może 
dojść do nieodwracalnego uszkodzenia budzika.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
- Dzieci do lat 3 nie powinny obsługiwać budzika.
- Używaj tylko najwyższej jakości baterii alkalicznych tego samego typu.
- Baterie może wkładać tylko osoba dorosła.
- Nie wolno mieszać ze sobą baterii różnego typu, ani nowych za starymi 
tego samego typu.
- Nie wolno ładować baterii zwyczajnych lub alkalicznych!
- Może dojść do wycieku elektrolitu lub eksplozji.
- Ładować można tylko baterie Ni-Cd i NiMH.
- Nie wystawiaj baterii na działanie gorąca, promieni słonecznych bądź 
innych źródeł ciepła!
- Nie wrzucaj baterii do ognia!
- Baterie trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.
- Nie należy wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je 
oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.
- Jeżeli z baterii wycieknie elektrolit – chroń oczy przed kontaktem z 
elektrolitem! Jeżeli dojdzie do kontaktu elektrolitu z oczami, kieruj się 
następującymi wskazówkami:
* W przypadku kontaktu z oczami przemyj je natychmiast dużą ilością wody 
i wezwij pomoc lekarską!
Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy napra-
wa jest nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. 
Aby dokonać właściwej utylizacji wyrobu, należy oddać go do wyznaczone-
go miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przy-
rodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu 
wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć 
wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj 
od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W 
przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać 
nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie należy wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je 
oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.
Serwis
Jeżeli po zakupieniu wyrobu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj 
się z punktem serwisowym. Korzystając z wyrobu stosuj się do wskazówek 
zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, 
jeżeli wprowadziłeś zmiany w wyrobie lub nie stosowałeś się do wskazówek 
zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje
- naturalnego zużycia elementów pracujących wyrobu w trakcie jego 
normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją wyrobu 
(np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalne-
go użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki 
pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem wyrobu, 
zderzenia z nim, uderzenia w niego itp.
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urzą-
dzeniem, przeciążenia, wykorzystania nieprawidłowych części, korzystania 
z nieodpowiednich akcesoriów i narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku 
nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada 
jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w 
instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

PL


