
BUDZIK ROBOT TERMOMETR PROJEKTOR 
model: AK235

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Budzik robot projektorem i termometrem to urządzenie, które można polubić. 
Uprzyjemni Ci chwile porannego wstawania - odtwarzana melodia, światło i 
kolory mają duży wpływ na nasz nastrój. Połączenie tych elementów może 
poprawić Twoje samopoczucie na resztę dnia.
Cechy produktu:

• Zegar z budzikiem wyświetlający w pokoju kolorową projekcję. 
• Budzik pokazuje godzinę, datę oraz aktualną temperaturę powietrza na 

podświetlanym wyświetlaczu. 
• Jako pobudkę możesz wybrać jeden z dźwięków np. szum fal lub muzykę 

klasyczną, które łagodnie wprowadzą Cię w nowy dzień. 
• Pozwala na ustawienie czasu drzemki oraz minutnika. 
• Doskonałe rozwiązanie dla każdego śpiocha. Świetnie sprawdzi się również 

jako prezent dla dzieci i dorosłych. 
• Trzy wymienne wkładki z różnymi wzorami (gwiazdki, misie, nutki) do 

wyświetlania w trybie projektora. 
Specyfikacja:

• 12 / 24 godzinny 
• kalendarz 
• termometr 
• funkcja drzemki 
• timer 
• projektor (wyświetla kolorową projekcję razem z melodią ) 
• podświetlanie wyświetlacza 
• 10 melodii 
• Wymiary: 110mm x 91mm x 105mm 
• Zasilanie: 3x bateria 1,5V typu AAA 

2. Obsługa

A)Włożyć do urządzenia 3 sprawne baterie zasilające typu „AAA” zwracając uwagę na 
odpowiednią polaryzację. 
B) Ustawienie godziny i daty: W trybie wyświetlania godziny (napis „Time”) nacisnąć 
przycisk SET, ustawić godzinę za pomocą przycisków UP/DOWN, ponownie nacisnąć 
przycisk SET aby ustawić pozostałe parametry(minuty, rok, miesiąc, dzień). 

C) Ustawienie alarmu: W trybie wyświetlania godziny alarmu  (napis „Alarm”) 
nacisnąć przycisk SET, ustawić godzinę za pomocą przycisków UP/DOWN, ponownie 
nacisnąć przycisk SET aby ustawić pozostałe parametry(minuty, czas drzemki, 
melodię). 
D) Aktywacja/Dezaktywacja alarmu: W trybie wyświetlania godziny alarmu  (napis 
„Alarm”) za pomocą przycisku UP/DOWN można uaktywnić/zdezaktywować alarm i 
funkcję drzemki (odpowiednie ikony będą się wyświetlały na ekranie budzika).
E) Tryb odliczania: Za pomocą przycisku MODE wybrać tryb odliczania (napis „Timer” 
na ekranie zegarka). Nacisnąć przycisk SET, ustawić czas za pomocą przycisków 
UP/DOWN. Wystartować timer za pomocą przycisku UP/DOWN. Aby 
zatrzymać/wznowić upływanie czasu nacisnąć przycisk UP. Aby zresetować nacisnąć 
przycisk DOWN. Gdy czas zmniejszy się do 0:00:00 budzik zaalarmuje o tym.
F) Tryb odgrywania melodii: Za pomocą przycisku SOUND wybrać melodię. 
Nacisnąć przycisk Time aby ustawić czas odgrywania melodii. Gdy czas zmniejszy się 
do 0:00:00 melodia przestanie grać.

3. Uwagi i środki ostrożności
• Budzik przeznaczony do użytku wewnętrznego.
• Urządzenie zasilane jest z 3 baterii typu AAA. Podczas instalacji baterii należy 

zwrócić uwagę na właściwą polaryzację. Używać wyłącznie kompletu baterii 
jednakowego typu o podobnym stopniu rozładowania.

• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego 
detergentu

• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
• Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
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