
ZEGAR BUDZIK SNAJPER IR + PISTOLET
AG642A

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Budzik snajpera z tarczą i pilotem w kształcie pistoletu to genialny gadżet i doskonały pomysł na
prezent dla każdego śpiocha!  Jeśli masz problemy ze wstawaniem bądź nie możesz wywlec z łóżka
Twojej  drugiej  połówki  poważnie  weź  pod  uwagę  niniejsze  rozwiązanie  :)  Jedyna  możliwość
wyłączenia  ustawionego  alarmu  (domyślnego  bądź  też  własnego,  wcześniej  nagranego  i
wystarczająco  irytującego  dźwięku)  to  wycelowanie  pistoletem  (pilotem)  w  stronę  tarczy  i
skierowanie  na  niej  wiązki  podczerwieni.  To  nie  tylko  skuteczna  metoda  na  pobudkę  (budzik
podniesie nawet umarłego), ale również świetna zabawa! Nawet nie zauważysz momentu od którego
zechce  Ci  się  w  końcu  odrywać  głowę od  poduszki!  Urządzenie  nie  wymaga  dostępu  do  sieci
elektrycznej. Do jego zasilenia wystarczy komplet 6 baterii typu AA 1,5V.

Cechy produktu: 

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Niezwykle skuteczny sposób na pobudkę! Wyjątkowo irytujący alarm podniesie umarłego i

trzy sąsiednie klatki w bloku :) 
• Nie ma możliwości prostego wyłączenia alarmu i zaspania do szkoły lub pracy. Budzik da

się  wyłączyć  jedynie  celną  wiązką  podczerwieni  z  dołączonego  w  zestawie  pilota,
skierowaną prosto w tarczę! W ostateczności można zawsze wyciągnąć baterie... 

• Możliwość nagrania własnego dźwięku alarmu i ustawienia go zamiast domyślnego.
• To nie tylko skuteczny budzik, ale również doskonały gadżet i fajna zabawa na rozpoczęcie

dnia.
• Budzik  nie  wymaga dostępu do prądu z  sieci  elektrycznej.  Do jego zasilenia  wystarczy

komplet 6 baterii typu AA 1,5V.

Specyfikacja: 

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Bardzo czytelny wyświetlacz LCD 
• 2 tryby gry 
• Możliwość nagrywania własnych dźwięków jako alarmu 
• Wybór odgłosu alarmu (własne nagranie bądź alarm domyślny) 
• Zasilanie: 6x bateria AA (brak w zestawie!) 
• Wymiary budzika: 14,5 cm x 14 cm x 14 cm 
• Wymiary pilota (pistoletu): 14 cm x 11,5 cm x 2 cm 

2. Instrukcja obsługi:

Umieść 4 baterie AA w zegarku oraz 2 baterie AA w pistolecie pamiętając o odpowiedniej polaryzacji
(+ -). Aby wymienić baterie należy odkręcić pokrywki wkrętakiem krzyżakowym i po umieszczeniu
baterii we wnętrzu, skręcić całość ponownie. Obrazki ilustrujące proces wymiany baterii znajdują się
w papierowej instrukcji obsługi w pudełku.

A. Ustawienie czasu:

Przytrzymaj przycisk M przez 3 sekundy aż zacznie mrygać wskazanie godziny. Następnie kolejno
wciskaj przycisk S, aż do ustawienia prawidłowej godziny.
Ponownie, pojedynczo wciśnij przycisk M aż zacznie mrygać wskazanie minuty. Następnie kolejno
wciskaj przycisk S, aż do ustawienia prawidłowej minuty.
Po ustawieniu prawidłowej godziny oraz minuty, zatwierdź ustawienia wciskając przycisk M.

B. Ustawienie alarmu:

Krótko wciśnij przycisk M aby przejść do trybu budzika. Następnie przytrzymaj przycisk M przez 3
sekundy aż na wyświetlaczu zacznie błyskać ikona dzwonka. Teraz możesz wcisnąć przycisk S aby
aktywować (bądź dezaktywować) alarm. 
W kolejnym kroku zdecyduj czy ustawiasz alarm w trybie normalnym czy „okrutnym”, wybierając tryb
normal albo tryb hard poprzez pojedyncze wciśnięcie przycisku M.
Kolejne  wciśnięcie  przycisku  M uruchomi  ustawianie  czasu  alarmu.  Zacznie  mrygać  wskazanie
godziny. Kolejnymi, szybkimi wciśnięciami przycisku S zmieniamy godzinę alarmu na pożądaną.
Następnie  wciskamy  przycisk  M,  aby  przejść  do  ustawienia  minuty  alarmu.  Zacznie  mrygać
wskazanie  minuty.  Kolejnymi,  szybkimi  wciśnięciami  przycisku  S,  zmieniamy  minutę  alarmu  na
pożądaną.
Po ustawieniu godziny oraz minuty alarmu, zatwierdź ustawienia wciskając przycisk M.

Opis trybu normal: Alarm będzie dzwonił ciągle przez 3 minuty, aż do przejścia w tryb drzemki. Jeżeli
nie  został  przez  ten  czas  dezaktywowany,  będzie  się  uruchamiał  w  cyklach  co  5  minut  (jak
standardowy tryb drzemki). Jeżeli alarm jest aktywny wyświetlacz zegarka jest podświetlony oraz pali
się  ikona dzwonka.  Aby  zapauzować alarm,  należy oddać  1 celny strzał  w tarczę albo  wcisnąć
przycisk M. Aby całkowicie wyłączyć alarm, należy ponadto przytrzymać przycisk M przez 3 sekundy.

Opis trybu hard: Alarm będzie dzwonił ciągle przez 3 minuty, aż do przejścia w tryb drzemki. Jeżeli
nie  został  przez  ten  czas  dezaktywowany,  będzie  się  uruchamiał  w  cyklach  co  5  minut  (jak
standardowy tryb drzemki). Jeżeli alarm jest aktywny wyświetlacz zegarka jest podświetlony oraz pali
się ikona dzwonka. Aby zapauzować alarm, należy oddać 5 celnych strzałów w tarczę albo wcisnąć
przycisk M. Aby całkowicie wyłączyć alarm, należy ponadto przytrzymć przycisk M przez  3 sekundy

C. Ustawienie celowania (tryb gry):

Wciśnij przycisk MODE aby wejść do trybu gry. Następnie wciśnij  przycisk SET, aby wybrać tryb
GAME 1 albo GAME 2. Ponownie wciśnij przycisk MODE aby zatwierdzić swój wybór.

GRA 1: Strzelanie do tarczy przez określony czas.

GRA 2: Celne strzelenie do tarczy określoną ilość razy.

Aby przejść z powrotem do trybu zegarka, wciśnij przycisk MODE podczas gry.



D. Nagrywanie i odtwarzanie własnego dźwięku alarmu. Zmiana dźwięku budzika:

Aby rozpocząć nagrywanie przytrzymaj przycisk nagrywania (  .  ), aż do usłyszenia dźwięku beep.
Nagrywanie dźwięku rozpoczęło się i potrwa aż do kolejnego sygnału beep.

Aby odtworzyć nagrany dźwięk przytrzymaj przycisk PLAY. Odtwarzanie rozpocznie się.

Aby zmienić dźwięk alarmu (podstawowy / własny dźwięk) odłącz urządzenie od zasilania i odczekaj
około  10  sekund.  Następnie  przesuń  suwak  z  tyłu  urządzenia  w  prawo  –  bliżej  portu  –  aby
urządzenie odtwarzało nasz własny alarm. Przestawienie suwaka w lewo spowoduje odtwarzanie
standardowego alarmu urządzenia.

3. Uwagi i środki ostrożności:

• UWAGA: Urządzenie zawiera małe elementy. Jest nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3
lat!

• Nie zanurzaj żadnego z elementów zestawu w wodzie lub innej cieczy!
• Nie pozostawiaj zabawki bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu są małe dzieci.
• Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy wyłącz je i wyjmij baterie z zegarka oraz z

pistoletu
• Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta.
• Nie używaj urządzenia w przypadku uszkodzenia którekolwiek z elementów.
• Nie próbuj naprawiać przedmiotu samodzielnie, spowoduje to utratę gwarancji.


