
CYFROWY BUDZIK BLUE LED SREBRNY
model: AK240A, AK240B, AK240C

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Budzik to urządzenie, które pomoże Ci w chwilach porannego wstawania.

Cechy produktu:

• Zegar z budzikiem o estetycznej, zwartej budowie. Bardzo łatwy w konfiguracji 
- steruje się nim za pomocą przycisków na tylnej ściance obudowy. 

• Budzik pokazuje godzinę i datę na dużym, wyraźnym i podświetlanym 
wyświetlaczu - nie będzie problemu z odczytaniem godziny nawet w ciemności
i z dalekiej odległości. 

• Energooszczędny - jeden komplet baterii starczy na bardzo długi czas pracy 
budzika. 

• Doskonałe rozwiązanie dla każdego śpiocha. Świetnie sprawdzi się również 
jako prezent dla dzieci i dorosłych. 

Specyfikacja:

• 12 / 24 godzinny 
• kalendarz 
• funkcja drzemki 
• podświetlanie wyświetlacza: tak, niebieskie 
• Funkcja automatycznego podświetlania zegarka po zmroku 
• Kolor budzika: srebrny/czarny
• Wymiary: 13x7,5x4,5cm 
• Zasilanie: 3x bateria 1,5V typu AAA 

2. Obsługa

A)Włożyć do urządzenia 3 sprawne baterie zasilające typu „AA” zwracając uwagę na 
odpowiednią polaryzację. 
B) Ustawienie godziny: przestawić przełącznik „Mode” w pozycję TIMESET. Ustawić 
godzinę przyciskiem HOUR i minutę przyciskiem MIN. Po zakończeniu edycji 
przestawić przełącznik w pozycję LOCK.
C) Ustawienie daty: przestawić przełącznik „Mode” w pozycję DATESET. Ustawić 
miesiąc przyciskiem HOUR i dzień przyciskiem MIN. Po zakończeniu edycji przestawić
przełącznik w pozycję LOCK.
D) Ustawienie alarmu: przestawić przełącznik „Mode” w pozycję AL. SET. Ustawić 
godzinę przyciskiem HOUR i minutę przyciskiem MIN. Po zakończeniu edycji 
przestawić przełącznik w pozycję LOCK. Włączyć alarm przestawiając przełącznik 

alarmu w pozycję AL.ON lub wyłączyć przestawiając przełącznik alarmu w pozycję 
AL.OFF.
E) Włączanie podświetlenia/drzemki: lekko nacisnąć budzik do dołu.
F) Włączanie automatycznego podświetlenia po zmroku: przestawić przełącznik 
SENSOR w pozycję ON. Delikatne podświetlenie zegarka będzie się włączało 
automatycznie po zmroku.

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 zawsze kompletu baterii 
jednakowego typu.

• 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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