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Budzik �
Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie firmy
TFA.

1. Zanim zaczniecie Państwo użytkować to urządzeni

• Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. 

• Przestrzegając instrukcji, unikną Państwo uszkodzeń

urządzenia i ryzyka utraty ustawowych roszczeń z tytułu

wad.

• Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone

poprzez nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji.

• Przestrzegać zwłaszcza wskazówek bezpieczeństwa!

• Prosimy przechowywać niniejszą instrukcję obsługi w

odpowiednim miejscu!

2. Dla Twojego bezpieczeństwa

• Nie używać produktu w sposób inny niż opisany w niniejszej
instrukcji. 

• Samodzielne naprawianie, przebudowywanie lub przerabianie
urządzenia jest niedozwolone.

Ostrożnie ! � Niebezpieczeństwo zranienia lub uszczerbku na 

zdrowiu:

• Przechowywać urządzenie oraz baterie poza zasięgiem dzieci. 
• Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci poniżej 3

roku życia.
• Baterie zawierają kwasy, które są szkodliwe dla zdrowia i mogą

zagrażać życiu w przypadku połknięcia. 

C
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Baterie zawierają kwasy szkodliwe dla zdrowia i mogą przy
połknięciu stanowić zagrożenie dla życia. Gdy bateria została
połknięta, może to doprowadzić w ciągu 2 godzin do ciężkich
wewnętrznych obrażeń i śmierci. Jeśli przypuszczacie, że
bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób dostać się
do organizmu, należy natychmiast skorzystać z pomocy
medycznej.

• Nie wolno wrzucać baterii do ognia, zwierać ich, demontować
ani ładować. Niebezpieczeństwo wybuchu!

• Aby zapobiegać wylaniu się baterii, należy słabe baterie
możliwie jak najszybciej wymienić. 

• Nie należy używać jednocześnie starych i nowych baterii, ani
baterii różnych typów. 

• W przypadku wycieku baterii należy unikać kontaktu ze skórą,
oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby natychmiast
przemyć skażone miejsca wodą i skonsultować się z lekarzem.

� Wskazówki ważne dla bezpieczeństwa produktu !

• Nie należy narażać urządzenia na ekstremalne temperatury,
wibracje oraz wstrząsy. 

• Chronić przed wilgocią !

3. Budowa

A: Pokrętło godziny
B: Pokrętło godziny budzenia 
C: Przełącznik alarmowy ON/OFF
D: Symbol alarmu 
E: Przycisk LIGHT/SNOOZE 

Budzik �
F: Kasetka na baterię
G: Czujnik świetlny

4. Obsługa

• Otwórz komorę baterii z tyłu urządzenia i włóż dwie nowe
baterie 1,5 V AA z zachowaniem prawidłowej polaryzacji.

• Zamknąć kasetkę na baterie.

4.1 Ustawianie godziny 

• Prawym pokrętłem (patrz symbol) ustawić aktualną godzinę
(obrócić w kierunku strzałki). 

4.2 Ustawianie godziny budzenia 

• Lewym pokrętłem (patrz symbol) ustawić żądaną godzinę
budzenia (obrócić w kierunku strzałki). 

• Przesuń przełącznik alarmu ON/OFF w prawo. Wyświetla się
symbol alarmu. Alarm jest aktywowany

• Kiedy alarm zadzwoni, uruchom funkcję drzemki przyciskiem
LIGHT/SNOOZE. Sygnał alarmowy zostanie przerwany na 
5 minut.

• Aby wyłączyć funkcję alarmu i drzemki, przesuń przełącznik
alarmu ON/OFF w lewo.

5. Oświetlenie

• Naciśnij przycisk LIGHT/SNOOZE, aby na krótko włączyć
oświetlenie. 

• Automatycznie włączy się słabe oświetlenie, gdy tylko czujnik
światła zarejestruje ciemność.
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6. Pielęgnacja i konserwacja

• Czyścić urządzenie miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie
używać substancji do szorowania ani rozpuszczalników ! 

• Wyjmij baterie, jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez
dłuższy czas.

• Przechowywać urządzenie w suchym miejscu

6.1 Wymiana baterii 

• Jeżeli funkcje stają się słabsze, należy wymienić baterie.

7. Usuwanie usterek

Problem Rozwiązanie

Brak ruchu wskazówki ➜ Włożyć baterie z zachowaniem 
prawidłowej biegunowości

➜ Wymienić baterie 

Nieprawidłowe wskazanie ➜ Wymienić baterie

Jeśli urządzenie nie funkcjonuje pomimo tych podjętych działań,
prosimy skontaktować się ze Sprzedawcą, u którego zakupili
Państwo ten produkt.

8. Utylizacja

Niniejszy produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane
przy użyciu wysokiej jakości materiałów i elementów konstruk-
cyjnych, które mogą zostać poddane recyklingowi i być
ponownie wykorzystane. Redukuje to generowanie odpadów i
chroni środowisko. 

Budzik �
Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środo-
wiska w oparciu o istniejące systemy zbiórki odpadów.

Utylizacja urządzeń elektrycznych

Wyjąć z urządzenia baterie i akumulatory, które nie
są zainstalowane na stałe, i zutylizować je oddziel-
nie.
To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrekty-
wą UE odnośnie utylizacji zużytych urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych ( WEEE ). 
Produkt ten nie może być utylizowany łącznie z
innymi odpadami gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji przyjaznej
dla środowiska, w wyznaczonych punktach zbiórki
dla zużytych urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych. Przestrzegać obowiązujących obecnie
przepisów!

Utylizacja baterii

W żadnym wypadku nie wyrzucać baterii ani akumu-
latorów do pojemnika na odpady gospodarstwa
domowego. Baterie i akumulatory zawierają szkod-
liwe substancje, które w przypadku niewłaściwej
utylizacji mogą szkodzić środowisku i zdrowiu. Jako
konsument są Państwo prawnie zobowiązani do
przekazania zużytych baterii i akumulatorów, w celu
ich prawidłowej utylizacji, sprzedawcom deta-
licznym lub odpowiednim punktom zbiórki zgodnie z
przepisami krajowymi lub lokalnymi. 
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Oznaczenia zawartych w bateriach i akumulatorach
szkodliwych substancji to: 
Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

9. Dane techniczne 

Zasilanie elektryczne: 2 x 1,5 V AA Bateria
(niezawarte w zestawie)
Używajcie baterii alkalicznych.

Wymiary obudowy: 105 x 41 x 105 mm

Waga: 131 g (tylko urządzenie) 

Niniejsza instrukcja lub jej części mogą być powielane i publikowane jedynie
za zgodą TFA Dostmann. Podane dane techniczne odpowiadają stanowi 
w momencie oddania do druku i mogą ulec zmianie bez uprzedniego 
powiadomienia. 
Najnowsze dane techniczne i informacje o produkcie możecie Państwo 
znaleźć na naszej stronie internetowej po wprowadzeniu numeru artykułu w
polu Szukaj.

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy 02/22
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