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Funkcje i elementy sterujące 

 

 

 
1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off (ustawienia pamięci, włączenia/wyłączenia 

wyświetlacza) 

2. Przycisk alarmu 1 Włączenia/Ustawienia 

3. Przycisk alarmu 2 Włączenia/Ustawienia 

4. Przycisk Snooze / Sleep / Dimmer (drzemki/uśpienia/ściemniacza) 

5. Przycisk CLK.ADJ. / TEMP / Radio Freqeuncy (ustawień zegara/temperatury/częstotliwości radia) 

6. Przycisk Tune - / Y-M/D (strojenia) 

7. Przycisk Tune +/ DST / C-F  

8. Przycisk Volume +/Display Auto Change On/Off (zwiększenia głośności/włączenia I wyłączenia 

funkcji automatycznej zmiany wyświetlacza) 

9. Przycisk On/Off (włączenia/wyłączenia) 

10. Przycisk Volume – (zmniejszenia głośności) 

11. Wyświetlacz 

12. Komora baterii (spód) 

13. Przycisk Reset 

14. Tabliczka znamionowa (spód) 

15. Głośnik 

16. Czujnik temperatury  

17. Antena FM 

18. Przewód zasilający 
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Wyświetlacz 

 
 

Podłączenie zasilania 

Podłącz przewód zasilający do gniazda domowego. Upewnij się że moc wyjściowa gniazda jest zgodna 

z poborem mocy podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. 

Urządzenie jest wyposażone w system podtrzymujący który wymaga płaskiej baterii litowej typu 

CR2032, 3V (nie dołączona). Włóż baterie do komory baterii upewniając się o zachowaniu 

prawidłowej polaryzacji (+ i -) oraz sprawdź czy styki baterii są odpowiednio dopasowane w komorze 

baterii. W przypadku wystąpienia awarii zasilania, zegar automatycznie przełączy się na zasilanie z 

baterii, zegar i pamięć zegara będzie nadal działać. 

Po wznowieniu zasilania sieciowego zegar powróci do trybu zasilania sieciowego. 

 

Rozpoczynanie pracy 

Ustawienia czasu i daty 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk CLK.ADJ (5) przez 2 sekundy. Rok zacznie migać. Wybierz rok za 

pomocą przycisków (6) i (7) 

2. Naciśnij ponownie przycisk CLK.ADJ (5). Miesiąc zacznie migać. Wybierz aktualny miesiąc za 

pomocą przycisków (6) i (7) 

3. . Naciśnij ponownie przycisk CLK.ADJ (5). Cyfry dni zaczną migać. Wybierz aktualny dzień za 

pomocą przycisków (6) i (7) 

4. Naciśnij ponownie przycisk CLK.ADJ (5). Format czasu zacznie migać. Ustaw żądany format czasu 24 

godzinny lub 12 godzinny za pomocą przycisków (6) i (7) 

5. Naciśnij ponownie przycisk CLK.ADJ (5). Cyfry godzin zaczną migać. Ustaw obecną godzinę za 

pomocą przycisków (6) i (7) 

6. Naciśnij ponownie przycisk CLK.ADJ (5). Cyfry minut zaczną migać. Ustaw obecne minuty za 

pomocą przycisków (6) i (7) 

7. Naciśnij ponownie przycisk CLK.ADJ (5). Czas i data jest teraz ustawiona, czas zostanie wyświetlony. 

 

Ustawienia alarmu 

Zegar jest wyposażony w 2 różne i niezależne od siebie czasy alarmów. Możesz nawet ustawić alarm 

w każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku, w weekendy lub w jeden wybrany dzień tygodnia.  

Aby wyświetlić podgląd ustawionego czasu alarmu naciśnij jeden z przycisków ALARM (ALARM 1 lub 

ALARM2) gdy urządzenie znajduje się w trybie wyświetlania zegara. Po 3 sekundach wyświetlacz 

powróci do wyświetlania godziny. 
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1. Aby ustawić alarm naciśnij przycisk ALARM 1 (2) lub ALARM 2(3) aby zmienić tryb  wyświetlacza do 

trybu alarmu. 

2. W tym trybie należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk ALARM przez 2 sekundy aby 

przejść do trybu ustawień alarmu. Godziny alarmu zaczną migać. Wybierz żądane godziny alarmu za 

pomocą przycisków (6) i (7) 

3. Naciśnij ponownie odpowiedni przycisk ALARM. Minuty alarmu zaczną migać. Ustaw żądane 

minuty alarmu za pomocą przycisków  (6) i (7) 

4. Naciśnij ponownie odpowiedni przycisk ALARM. Interwał alarmu zacznie migać. Wybierz Twój 

interwał za pomocą przycisków (6) i (7) 

 

1 - 5: poniedziałek - piątek 

1 - 7: Każdy dzień tygodnia (. Łącznie z  sobotą i niedzielą) 

7 - 6: tylko w weekendy (sobota - niedziela) 

1 - 1: jeden dzień tygodnia 

 

Uwaga: w celu poprawnego działania interwałów alarmu; jest obowiązkowe prawidłowe ustawienie 

daty. 

 

5. Naciśnij ponownie odpowiedni przycisk ALARM. Jeśli wybrałeś interwał „1-1” zostaniesz 

poproszony teraz o dzień w którym ma włączyć się alarm (1 = poniedziałek, 2 = wtorek, 3 = środa, 4 = 

czwartek, 5 = piątek, 6 = sobota , 7 = niedziela). 

6. Naciśnij ponownie odpowiedni przycisk ALARM. Wybierz buzzer (brzęczyk) („bu”) lub za pomocą 

radia za pomocą przycisków (6) i (7). Po wyborze radia, ostatnia ustawiona częstotliwość 

zacznie migać. 

7. Naciśnij ponownie odpowiedni przycisk ALARM. Jeśli wybrałeś brzęczyk (buzzer) jako tryb alarmu, 

ustawienia zostaną zakończone i wyświetlacz powróci do tryb wyświetlania czasu. 

Jeśli wybrałeś radio jako tryb alarmu, Volume (głośność) zacznie migać. Wybierz żądaną głośność 

radia za pomocą przycisków (6) i (7). Kiedy alarm  włączy się, głośność radia będzie się 

zwiększać aż do ustawionego poziomu. 

8. Naciśnij ponownie odpowiedni przycisk ALARM. Ustawienia zostaną zakończone i wyświetlacz 

powróci do trybu ustawienia zegara. 

9. Wskaźnik ALARM zaświeci się wskazując że alarm jest aktywny. 

 

Funkcje 

Włączanie i wyłączanie alarmu 

1. Aby wyłączyć wcześniej ustawiony alarm naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk ALARM (1 lub 

2) w trakcie trybu wyświetlania czasu przez 2 sekundy aż wskaźnik alarmu zniknie. Alarm teraz jest 

wyłączony i nie będzie dzwonić. 

2. Aby włączyć wcześniej ustawiony alarm naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk ALARM (1 lub 2) 

w trakcie trybu wyświetlania czasu przez 2 sekundy aż wskaźnik alarmu pojawi się na wyświetlaczu. 

Alarm będzie teraz dzwonić w trakcie ustawionej wcześniej godzinie. 
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Czas trwania alarmu i wyłączenie alarmu 

Gdy alarm jest aktywny (za pomocą brzęczyka lub radia) będzie brzmieć przez 30 minut. Aby 

zatrzymać włączony alarm naciśnij odpowiedni przycisk ALARM (1 lub 2) aby włączyć lub wyłączyć 

alarm. Alarm się zatrzyma i zacznie brzmieć ponownie w ustawionym czasie. 

 

Funkcja powtarzania burzenia 

Funkcja powtarzania budzenia pozwala opóźnić aktywny alarm na 9 minut. Aty to zrobić naciśnij 

przycisk Snooze (drzemki)(4) jeden raz kiedy alarm jest włączony. Alarm zatrzyma się, i zacznie 

odtwarzać się ponownie po 9 minutach. Aby wyłączyć tą funkcję naciśnij jeden raz przycisk On/Off 

(9). 

 

Funkcja drzemki 

Funkcja drzemki pozwala ustawić czas po którym rozlegnie się dźwięk brzęczyka. 

- W trybie wyświetlania zegara kilkukrotnie naciśnij przycisk NAP (1) aby wybrać odpowiedni czas 

trwania po którym brzęczyk ma zostać włączony. 

- Możesz wybrać pomiędzy 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 lub 10 minutami. 

- Aby sprawdzić pozostały czas na stoperze naciśnij ponownie jeden raz przycisk NAP (1) 

- Aby wyłączyć alarm podczas jego trwania naciśnij przycisk On/Off (9) 

- Jeśli chcesz wyłączyć tą funkcję naciśnij przycisk NAP (1) kilkukrotnie aż symbol „OFF” (wyłączony) 

pojawi się na wyświetlaczu. 

 

Wyświetlenie daty 

- Aby wyświetlić datę naciśnij przycisk Y-M-D (6) w trybie wyświetlania czasu. Pojawi się rok. 

- Naciśnij ponownie przycisk Y-M-D (6) aby wyświetlić miesiąc i dzień. Po 2 sekundach wyświetlacz 

powróci do normalnego wyświetlania czasu. 
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Wyświetlacz temperatury  

- Aby wyświetlić temperaturę pomieszczenia naciśnij przycisk TEMP (5) jeden  raz w trybie 

wyświetlania czasu lub w trybie radia. Temperatura zostanie wyświetlona na wyświetlaczu. 

- Aby przełączać między temperaturą wyświetlaną w stopniach  Celsjusza i Fahrenheita naciśnij 

przycisk C-F (7) jeden raz podczas wyświetlania temperatury. 

- Po 2 sekundach wyświetlacz powróci do trybu wyświetlania czasu. 

 

Czas letni 

W przypadku czasu letniego nie jest konieczne przestawienie zegara: 

- W trybie wyświetlania zegara po prostu naciśnij i przytrzymaj przycisk DST(7) na 2 sekundy : 1 

godzina zostanie dodana do czasu. 

- Aby powrócić do wyświetlania regularnego czasu ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk DST (7) 

przez 2 sekundy podczas wyświetlania czasu. 

 

Ściemniacz 

Jasność wyświetlacza można regulować w 3 poziomach (wysoka - średnia - niska). 

Aby ustawić jasność wyświetlacza, naciśnij przycisk ściemniacza (4) wielokrotnie podczas trybu 

wyświetlania zegara. Każde naciśnięcie przycisku zmienia jasność. 

 

Wyłączenie wyświetlacza 

- Aby wyłączyć wyświetlacz naciśnij i przytrzymaj przycisk On/Off (1) przez 3 sekundy w trakcie 

wyświetlania czasu. Wskaźnik gotowości zaświeci się. Po około 20 sekundach wyświetlacz wyłączy 

się. 

- Aby tymczasowo wyświetlić czas naciśnij przycisk Ściemniacza (4). Po koło 15 sekundach 

wyświetlacz wyłączy się ponownie. 

- Jeśli jest ustawiony alarm, zabrzmi on w ustawionym czasie 

- Aby ponownie włączyć wyświetlacz na początku naciśnij przycisk Ściemniacza (4) aby wyświetlić czas 

a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk On/Off (1) przez 2 sekundy aż wskaźnik gotowości zniknie. 

 

Automatyczna zmiana wyświetlacza 

Gdy ta funkcja jest włączona na wyświetlaczu będzie się kolejno pokazywał czas, rok, miesiąc i dzień 

oraz temperatura w pomieszczeniu. 

- Aby włączyć funkcję automatycznej zmiany wyświetlacza naciśnij i przytrzymaj przycisk 

Wyświetlacza (8) przez  2 sekundy w trybie wyświetlania czasu. Na wyświetlaczu pojawi się symbol 

„ON” (włączony) wskazując że fa funkcja jest aktywna. 

- Aby wyłączyć tą funkcję naciśnij i przytrzymaj przycisk Display (8) jeszcze raz przez 2 sekundy w 

trybie wyświetlania czasu aż na wyświetlaczu pojawi się symbol „OFF” (wyłączony). 

 

Reset 

Przycisk resetu jest umieszczony na dolnej części urządzenia. Do naciśnięcia tego przycisku jest 

potrzebny ostry przedmiot np. spinacz. Korzystaj z funkcji resetu gdy urządzenie nie pracuje 

poprawnie. Wszystkie ustawienia zostaną utracone. 
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Radio  

Słuchanie radia 

1. Naciśnij przycisk On/Off (9) aby włączyć radio 

2. Wybierz żądaną stację radiową za pomocą przycisków / Tune- (6) lub /Tune + (7) 

naciskając je kilkukrotnie. 

3. Aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie następnej stacji radiowej naciśnij i przytrzymaj na 2 

sekundy przyciski  / Tune- (6) lub /Tune + (7) 

4. Aby zwiększyć lub zmniejszyć natężenie dźwięku naciśnij przycisk Volume + (8) lub Volume – (10). 

5. Aby wyłączyć radio naciśnij przycisk On/Off (9). 

Uwaga: dla najlepszego odbioru radia FM, rozwiń całkiem antenę FM 

 

Ustawienia predefiniowane stacji radiowych  

1. Naciśnij przycisk On/Off (9) aby włączyć radio 

2. Wybierz żądaną stację radiową za pomocą przycisków  / Tune- (6) lub /Tune + (7) 

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MEM.SET (1) przez 2 sekundy. Symbol „P01” zacznie migać na 

wyświetlaczu. 

4. Wybierz ustawienie predefiniowane pomiędzy 01 a 10 na którym chcesz zapisać obecną stację 

radiową za pomocą przycisków / Tune- (6) lub /Tune + (7) 

5. Naciśnij ponownie przycisk MEM.SET (1) aby zapisać stację radiową jako ustawienie 

predefiniowane. 

6. Powtórz kroki od 2 do 5 aby zapisać do 10 stacji radiowych. 

7. Aby przypomnieć jedną z zapisanych stacji radiowych naciśnij przycisk M+ (1) kilkukrotnie w trybie 

radia aby wybrać żądane ustawienie predefiniowane. 

 

Funkcja uśpienia 

Funkcja uśpienia pozwala ustawić minutnik po którym radio wyłączy się automatycznie. 

- W czasie słuchania radia kilkukrotnie naciśnij przycisk Snooze/Sleep (drzemki/uśpienia) (4) aby 

wybrać odliczanie po którym radio wyłączy się automatycznie. 

- Możesz wybrać pomiędzy 90, 60, 30 i 15 minutami  

- Aby sprawdzić pozostały czas odliczania naciśnij jeden raz przycisk Snooze/Sleep (4)  

- Jeśli chcesz wyłączyć ta funkcję naciśnij kilkukrotnie przycisk Snooze/Sleep (4) aż symbol „OFF” 

(wyłączony) pojawi się na wyświetlaczu. 

 

Dane techniczne 

Zasilanie: AC 230V ~ 50Hz 

Bateria zapasowa: 3V (baterie litowa typu CR2032, nie dołączona) 

Zakres częstotliwości: FM 87,5 - 108 MHz 

Specyfikacja techniczna może się zmienić bez uprzedzenia 
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