Wskazówki
bezpieczeństwa

Drodzy Klienci!
Państwa nowy budzik wyróżnia się

Budzik LED
w kształcie kostki

prostym, nowoczesnym wzornictwem

i może być zasilany zarówno z bate
rii, jak i z sieci elektrycznej.
Dodatkowa bateria podtrzymująca
gwarantuje, że w przypadku krótko
trwałej przerwy w zasilaniu usta
wione czasy zegarowy i budzenia
zostaną zachowane.
Życzymy Państwu wiele radości
i samych dobrych przebudzeń
z nowym budzikiem!
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Widok całego zestawu (Zakres dostawy)

pole drzemki

Nie ujęto na ilustracji: kabel podłączeniowy USB
3 baterie LR03 (AAA)
1 bateria podtrzymująca CR2032

wyświetlacz

gniazdo zasilania
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• Produktu należy używać tylko
w suchych pomieszczeniach.
NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

• Połknięcie baterii może być śmier
telnie niebezpieczne. Połknięta bate
ria może w ciągu zaledwie 2 godzin
doprowadzić do ciężkich chemicz
nych poparzeń wewnętrznych oraz
do śmierci. Dlatego zarówno nowe,
jak i zużyte baterie oraz produkt na
leży przechowywać poza zasięgiem
dzieci. W przypadku podejrzenia,
że bateria została połknięta lub
dostała się do organizmu w inny
sposób, należy natychmiast skorzy
stać z pomocy medycznej.

W przypadku zasilania z sieci poprzez
zasilacz sieciowy:
• Produktu nie wolno zanurzać w wo
dzie lub innych cieczach, ponieważ
grozi to porażeniem prądem.
• Produktu nie należy używać na wol
nym powietrzu ani w pomieszcze
niach o wysokiej wilgotności powiet
rza. Nie wolno dotykać zasilacza
sieciowego wilgotnymi rękami.

OPEN

SET – nastawianie czasu
zegarowego/czasu budzenia
ALARM – włączanie/wyłączenie alarmu

AAA

UP – ustawienia w górę

• Produkt zaprojektowano do użytku
prywatnego i nie nadaje się do
zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia
prądem elektrycznym

komora baterii

DOWN – ustawienia w dół

Przeznaczenie

• Materiały opakowaniowe trzymać
z dala od dzieci. Istnieje m.in. nie
bezpieczeństwo uduszenia!

www.tchibo.pl/instrukcje

Instrukcja obsługi

Należy dokładnie przeczytać wska
zówki bezpieczeństwa i używać pro
duktu zgodnie z niniejszą instrukcją,
aby uniknąć niezamierzonych obra
żeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

DOWN

• Produkt należy podłączać tylko
do prawidłowo zainstalowanego
gniazdka elektrycznego, którego na
pięcie sieciowe odpowiada danym
technicznym zasilacza sieciowego.
• Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy
z gniazdka elektrycznego, jeśli pod
czas działania produktu wystąpią za
kłócenia. Zawsze ciągnąć za zasilacz
sieciowy, a nie za kabel zasilający.
• Używane gniazdko musi być łatwo
dostępne, aby w razie potrzeby
można było szybko wyciągnąć zasi
lacz sieciowy. Kabel podłączeniowy
należy ułożyć tak, aby nikt nie mógł
się o niego potknąć.
• Kabel podłączeniowy nie może być
zagięty ani przygnieciony. Kabel ten
należy prowadzić z dala od gorących
powierzchni i ostrych krawędzi.
• Nie wolno rozpoczynać użytkowania
urządzenia, jeśli urządzenie, kabel
podłączeniowy lub zasilacz sieciowy
wykazują widoczne uszkodzenia lub
jeśli urządzenie upadło.
• Nie wolno wprowadzać żadnych
zmian w produkcie. Wszelkie napra
wy urządzenia lub zasilacza siecio
wego należy zlecać wyłącznie w spe
cjalistycznym zakładzie.
OSTRZEŻENIE przed obrażeniami
ciała
• Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii,
unikać kontaktu ze skórą, oczami
oraz błonami śluzowymi. W razie
potrzeby opłukać miejsca kontaktu
wodą i natychmiast udać się do
lekarza.
• Baterii nie wolno ładować, rozbierać
na części, wrzucać do ognia ani
zwierać.
• Podczas wkładania baterii zwrócić
uwagę na prawidłowe ułożenie bie
gunów (+/–).

UWAGA – ryzyko szkód materialnych
• Nie wystawiać budzika na działanie
dużych wahań temperatur, wilgoci,
pyłu/kurzu ani na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.
• Nie stosować akumulatorów. Na wy
mianę baterii należy stosować tylko
baterie tego samego lub równoważ
nego typu (patrz rozdział „Dane
techniczne”).
• Chronić baterie przed nadmiernym
działaniem ciepła. Baterie należy
wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub
gdy produkt nie będzie przez dłuż
szy czas używany. Dzięki temu moż
na uniknąć szkód, które mogą po
wstać wskutek wycieku elektrolitu.
• Zawsze należy wymieniać wszystkie
baterie. Nie używać jednocześnie
starych i nowych baterii. Nie używać
jednocześnie baterii różnych typów,
marek lub o różnej pojemności.
• W razie potrzeby przed włożeniem
baterii należy oczyścić styki baterii
i urządzenia. Istnieje ryzyko prze
grzania!
• Do czyszczenia nie należy używać
szorujących lub żrących środków
czyszczących ani twardych szczotek
itp.

Usuwanie odpadów
Produkt, jego opakowanie oraz dołą
czone w komplecie baterie zawierają
wartościowe materiały, które powinny
zostać przekazane do ponownego
wykorzystania. Ponowne przetwarza
nie odpadów powoduje zmniejszenie
ich ilości i przyczynia się do ochrony
środowiska naturalnego.
Opakowanie należy usunąć zgodnie
z zasadami segregacji odpadów.
Należy wykorzystać lokalne możli
wości oddzielnego zbierania papieru,
tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały
oznaczone tym symbolem,
nie mogą być usuwane do zwy
kłych pojemników na odpady
domowe! Każdy użytkownik jest usta
wowo zobowiązany do usuwania zu
żytego sprzętu oddzielnie od odpa
dów domowych. Informacji na temat
punktów zbiórki bezpłatnie przyjmu
jących zużyty sprzęt udzieli Państwu
administracja samorządowa.
Baterii ani akumulatorów nie
wolno usuwać jako zwykłych
odpadów domowych!
Użytkownik jest ustawowo zobligowa
ny do tego, aby przekazywać zużyte
baterie i akumulatory do gminnych
bądź miejskich punktów zbiórki, wzgl.
usuwać do specjalnych pojemników,
udostępnionych w sklepach handlują
cych bateriami.

Dane techniczne
Model: 			

379 731

Wejście:

DC 5 V / 500 mA

Kabel
podłączeniowy: wtyk zasilania/USB-A
Baterie:

3x LR03 (AAA) / 1,5 V

Bateria
podtrzymująca: 1x CR2032/3V
Energia
znamionowa:

0,66 Wh

Klasa ochrony: III
Temperatura
otoczenia:		

od +10°C do +40°C

Made exclusively for:
 chibo GmbH, Überseering 18,
T
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl
W ramach doskonalenia produktu
zastrzegamy sobie prawo do wpro
wadzania zmian w jego konstrukcji
i wyglądzie.

Numer artykułu: 379 731

Dzięki baterii podtrzymującej usta
wienia czasu zegarowego/czasu
budzenia pozostają zachowane
nawet w przypadku przerwy w dopły
wie prądu lub zużytych baterii.
W chwili dosta
wy bateria pod
trzymująca jest
już włożona do
urządzenia.
Otworzyć pokryw
kę komory baterii
z tyłu budzika
i wyciągnąć pasek izolacyjny z dolnej
komory baterii.
Zasilanie z sieci
Potrzebny jest zasilacz sieciowy USB
(nie wchodzi w zakres dostawy).
Odpowiedni kabel podłączeniowy
dołączyliśmy do produktu.
PC/Mac
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Nastawianie wyświetlacza
Przy włączonym trybie oszczędzania
energii wyświetlacz budzika wyłącza
się po ok. 10 sekundach.
MM Aby ponownie włączyć wyświet
lacz, należy dotknąć budzik
lub klasnąć w dłonie.
Wybór jasności

OPEN

ALARM

Budzik nie może być zasilany
z akumulatorów, ponieważ nie
będzie wówczas zapewniona
dokładność wskazania czasu zegaro
wego. Akumulatory nie są ładowane
w czasie, gdy budzik podłączony jest
do sieci elektrycznej za pośrednictwem
zasilacza sieciowego.

DOWN

1. Naciskać przez ok. 3 sekundy
na pole drzemki w górnej części
budzika, aż na wyświetlaczu
pojawi się napis –LI– (jasny).
2. Dotykać pola drzemki, aby prze
łączać między dostępnymi usta
wieniami jasności:
–LI– (jasny), –L2– (średni)
lub –L3– (ciemny).

1. Włożyć wtyk zasilania kabla pod
łączeniowego do gniazda zasilania
umieszczonego z tyłu budzika.
2. Włożyć wtyczkę USB kabla podłą
czeniowego do gniazda USB zasi
lacza sieciowego.

3. W celu zatwierdzenia zmian
ponownie naciskać przez 
ok. 3 sekundy na pole drzemki
lub też odczekać ok. 10 sekund do
momentu, aż nastąpi powrót do
wskazywania czasu zegarowego.

1. W normalnym trybie wyświetlania
czasu zegarowego przytrzymać
wciśnięty przycisk DOWN do mo
mentu, aż na wyświetlaczu pojawi
się napis ON SD.
2. Nacisnąć krótko przycisk DOWN
aby przełączyć na ‑‑SD. Zatwier
dzić zmianę przyciskiem SET
lub odczekać ok. 10 sekund do
momentu, aż nastąpi powrót do
wskazywania czasu zegarowego.
Wyświetlacz pozostaje teraz
stale podświetlony.
MM Aby ponownie włączyć tryb osz
czędzania energii, postępować
w ten sam sposób, wybierając
jednak opcję ON SD.
Przełączanie trybu wyświetlania
Wyświetlacz może pokazywać sek
wencję czasu zegarowego – daty –
temperatury (dp–1) lub tylko czas
zegarowy (dp–2).
MM W normalnym trybie wyświetlania
czasu zegarowego naciskać przy
cisk DOWN, aby przełączać między
ustawieniami dp–1 i dp–2. Zatwier
dzić zmianę przyciskiem SET
lub odczekać ok. 10 sekund do
momentu, aż nastąpi powrót do
wskazywania czasu zegarowego.
MM W normalnym trybie wyświetlania
czasu zegarowego naciskać przy
cisk UP, aby przełączać między
wskazaniem temperatury w stop
niach Celsiusza °C a wskazaniem
w stopniach Fahrenheita °F.
Zatwierdzić zmianę przyciskiem
SET lub odczekać ok. 10 sekund do
momentu, aż nastąpi powrót do
wskazywania czasu zegarowego.

Nastawianie czasu
zegarowego
MM Krótkie naciskanie przycisku SET
powoduje przełączanie między
trybami czasu zegarowego, daty
i czasu budzenia.
1. W razie potrzeby przełączyć
na tryb czasu zegarowego.
2. Aby rozpocząć nastawianie czasu
zegarowego, wcisnąć przycisk SET
na ok. 2 sekundy. Na wyświetlaczu
miga wskazanie 24- lub 12-godzin
nego formatu wyświetlania czasu.
3. Przyciskami UP / DOWN można
przełączać miedzy dostępnymi
ustawieniami.
W trybie 12-godzinnym godziny
popołudniowe wskazywane są
z kropką w lewym górnym rogu
wyświetlacza.

Aby zatwierdzić dokonane zmiany,
nacisnąć krótko przycisk SET.
4. Teraz kolejno migają wskazania
godzin – minut – roku – miesiąca –
dnia. Używając każdorazowo
przycisków UP (w górę) / DOWN
(w dół), ustawić aktualną wartość
i zatwierdzić ustawienie przycis
kiem SET.
W celu przyspieszenia zmiany
wartości przytrzymać wciśnięty
przycisk UP / DOWN.

Nastawianie czasu budzenia
MM Krótkie naciskanie przycisku SET
powoduje przełączanie między
trybami czasu zegarowego, daty
i czasu budzenia.
1. Przejść do trybu czasu budzenia.
2. Aby rozpocząć nastawianie czasu
budzenia, wcisnąć przycisk SET
na ok. 2 sekundy.
Na wyświetlaczu miga wskazanie
godziny czasu budzenia oraz sym
bol alarmu
.
3. Używając przycisków UP (w górę)
/ DOWN (w dół), ustawić żądaną
godzinę czasu budzenia i zatwier
dzić ustawienie przyciskiem SET.
Zacznie migać wskazanie minut.
W celu przyspieszenia zmiany
wartości przytrzymać wciśnięty
przycisk UP / DOWN.
4. Używając przycisków UP (w górę) /
DOWN (w dół), ustawić żądane
minuty czasu budzenia i zatwier
dzić ustawienie przyciskiem SET.
Symbol alarmu nadal miga.

1.5V

Włożyć dołą
czone w komple
cie baterie zgod
nie z rysunkiem
do komory bate
rii.

Tryb oszczędzania energii można
wyłączyć tylko w przypadku zasilania
z sieci elektrycznej – nie w trybie
zasilania bateryjnego.

MM W normalnym trybie wyświetlania
czasu zegarowego naciskać przy
cisk SET, aby przełączać między
trybami czasu zegarowego, daty
i czasu budzenia.

AAA

Zasilanie bateryjne

Włączanie/wyłączanie trybu
oszczędzania energii

1.5V

Aktywacja baterii podtrzymującej

3. Włożyć zasilacz sieciowy USB
do gniazdka elektrycznego.

AAA

Przygotowanie
do użytkowania

5. Nacisnąć ponownie przycisk SET,
aby powrócić
trybu czasu
AAA do
1.5V
zegarowego.OPEN
6. Przesunąć przełącznik ALARM
w lewo, aby włączyć alarm.
ALARM

SET

UP

DOWN

	Symbol alarmu pojawia się
w górnej części wyświetlacza.
O ustawionym czasie budzenia roz
brzmiewa sygnał alarmu o narastają
cej głośności.
MM Aby wyłączyć alarm, przesunąć
przełącznik ALARM w prawo. Sym
bol alarmu znika z wyświetlacza.

Przerywanie sygnału alarmu
(drzemka) i wyłączanie alarmu
MM Gdy rozbrzmiewa sygnał alarmu,
dotknąć pola drzemki w górnej
części budzika. Na wyświetlaczu
pojawia się symbol drzemki Z,
sygnał alarmu jest przerywany
na około 4 minuty, a następnie
rozbrzmiewa ponownie. Cykl ten
można powtórzyć 5 razy.
MM Aby całkowicie wyłączyć alarm,
przesunąć przełącznik ALARM
w prawo.

Wymiana baterii
podtrzymującej
Bateria podtrzymująca wytrzymuje
około 2 lata.
	W celu wymia
ny baterii pod
trzymującej
otworzyć ko
morę baterii
z tyłu budzika,
wyjąć zużytą
baterię i włożyć
nową tego
samego typu.
 STRZEŻENIE – niebezpie
O
czeństwo wybuchu
• Baterie litowe mogą wybuchnąć,
jeśli zostaną nieprawidłowo wło
żone. Dlatego podczas wkładania
baterii należy koniecznie zwrócić
uwagę na właściwe ułożenie bie
gunów (+/–). Na wymianę należy
stosować tylko baterie tego same
go lub równoważnego typu (patrz
rozdział „Dane techniczne”).

