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SOLUNA – Budzik świetlny ze zmieniającym kolory światłem nastrojowym i klimatem pomieszczenia �
Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie firmy TFA.

1. Zanim zaczniecie Państwo użytkować to urządzeni

• Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. 

Tym sposobem zapoznacie się z Waszym nowym urządzeniem, poznacie wszystkie jego funkcje i budowę, dowiecie się ważnych szczegółów
odnośnie uruchomienia, obsługi oraz uzyskacie porady odnośnie postępowania w wypadku awarii.

• Przestrzegając instrukcji, unikną Państwo uszkodzeń urządzenia i ryzyka utraty ustawowych roszczeń z tytułu wad.

• Nie ponosimy również odpowiedzialności za niepoprawne pomiary i skutki, które mogą z nich wynikać.

• Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji. 

• Przestrzegać zwłaszcza wskazówek bezpieczeństwa!

• Prosimy przechowywać niniejszą instrukcję obsługi w odpowiednim miejscu!

2. Zakres dostawy

• Budzik cyfrowy • Zasilacz
• Instrukcja obsługi

3. Zakres stosowania i wszystkie zalety Państwa nowego urządzenia w zarysie

• Lampa nastrojowa z 5 trybami świecenia (zachód słońca, tryb oddychania, zmiana koloru w zależności od poziomu komfortu klimatu
pomieszczenia, bezpośredni wybór koloru, automatyczna zmiana koloru) i 20 opcjami kolorów w 5 poziomach jasności

• Łagodne budzenie coraz jaśniejszym światłem i/lub coraz głośniejszą melodią budzenia
• Funkcja drzemki z nastawną długością
• Kolorowy wyświetlacz z 4 poziomami jasności i funkcją automatycznego przyciemniania
• Wskazanie godziny, daty i zapisanego słownie dnia tygodnia (niemiecki, angielski, hiszpański, francuski)
• Wewnętrzna temperatura i wilgotność powietrza
• Funkcja ładowania urządzeń mobilnych przez port USB (1 A)

4. Dla Twojego bezpieczeństwa

• Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w opisanym zakresie. Nie należy używać tego produktu inaczej, niż zostało to
przedstawione w niniejszej instrukcji. 

• Samodzielne naprawianie, przebudowywanie lub przerabianie urządzenia jest niedozwolone.

Ostrożnie ! � Śmiertelne niebezpieczeństwo na skutek porażenia prądem!

• Podłączyć urządzenie do prawidłowo zainstalowanego gniazda sieciowego o odpowiednim napięciu sieciowym (patrz tabliczka znamionowa). 
• Gniazdo sieciowe musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
• W przypadku wystąpienia usterki natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
• Urządzenie i wtyczka sieciowa nie mogą mieć kontaktu z wodą ani wilgocią. Są przeznaczone do użytku tylko w suchych pomieszczeniach.
• Nie wolno używać urządzenia jeśli jego obudowa lub zasilacz sieciowy są uszkodzone.
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SOLUNA – Budzik świetlny ze zmieniającym kolory światłem nastrojowym i klimatem pomieszczenia � SOLUNA – Budzik świetlny ze zmieniającym kolory światłem nastrojowym i klimatem pomieszczenia �
• Użyj przycisku + lub –, aby ustawić język dla dni tygodnia: Niemiecki – DEUTSCH, Angielski – ENGLISH, Hiszpański – ESPANOL und Francuski –

FRANCAIS.
• Jeżeli wybrano język niemiecki, wskazanie nadal będzie widoczne w języku niemieckim. 
• Po naciśnięciu przycisku SET można kolejno wybrać 12- lub 24-godzinny system czasu (domyślnie FORMAT 24 Hr), godziny, minuty, rok,

miesiąc, dzień, format daty DAY/MONTH (domyślnie) lub MONTH/DAY oraz jednostkę temperatury °C lub °F (domyślnie: °C). i ustawić za
pomocą przycisku + lub –. 

• Wprowadzone dane potwierdzić klawiszem SET.
• Na wyświetlaczu pojawi się napis DANKE.

6.1 Wskazówki dotyczące trybu nastawczego 

• Tryb nastawczy można również uruchomić ręcznie w późniejszym czasie. W trybie normalnym naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez trzy
sekundy, aby przejść do trybu ustawień.•Nacisnąć i przytrzymać przycisk w trybie nastawczym + lub –, aby przejść do szybkiego zmieniania.

• Naciśnij przycisk SNOOZE w trybie ustawień, aby powrócić do normalnego trybu.
• Jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb ustawień zostanie automatycznie wyłączony.
• W przypadku awarii zasilania urządzenie zachowuje tę funkcję przez ok. 6 minut, dzięki czemu nie trzeba dokonywać nowych ustawień. 

7. Funkcje

7.1 Podświetlenie wyświetlacza LCD

7.1.1 Jasność

• Za pomocą przycisku DISPLAY można regulować jasność w 4 poziomach (LCD LIGHT 1-4) lub wyłączyć ją (OFF).

7.1.2 Tryb funkcji automatycznego ściemniania

• Jeżeli funkcja automatycznego ściemniania jest aktywna, podświetlenie wyświetlacza włącza się automatycznie na ustawiony czas.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY przez 2 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat AUTO DIM.
• Domyślnie funkcja automatycznego ściemniania jest wyłączona. Na wyświetlaczu miga napis OFF.
• Naciśnij przycisk + lub –, aby aktywować funkcję (ON). Na wyświetlaczu pojawi się symbol AUTO DIM.
• Potwierdź przyciskiem DISPLAY.
• Miga godzina rozpoczęcia (domyślnie 23:00). Ustawić czas (pełne godziny) za pomocą przycisku + lub –. 
• Potwierdź przyciskiem DISPLAY.
• Czas zakończenia miga (ustawienie domyślne 6:00). Ustawić czas (pełne godziny) za pomocą przycisku + lub –. 
• Potwierdź wprowadzone dane przyciskiem DISPLAY.

7.2 Funkcja ładowania

• Podłączyć kabel USB do portu USB budzika, a drugi koniec do urządzenia mobilnego. Upewnij się, że funkcja ładowania przez USB jest
odpowiednia dla Twojego urządzenia przenośnego (prąd ładowania maks. 1 A).

• Nie wolno użytkować urządzenia w zasięgu osób (także dzieci), które nie mogą prawidłowo oszacować niebezpieczeństw wynikających z
obsługi urządzeń elektrycznych.

• Używać wyłącznie dostarczonego zasilacza. 
• Najpierw podłączyć kabel do urządzenia, a następnie włożyć wtyczkę sieciową do gniazda sieciowego.
• Nie wyciągać wtyczki sieciowej z gniazda sieciowego za kabel.
• Kabel zasilający poprowadzić tak, żeby nie dotykał do żadnych przedmiotów o ostrych kantach lub gorących.

� Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu!

• Nie należy narażać urządzenia na ekstremalne temperatury, wibracje oraz wstrząsy. 
• Nie używać siły podczas podłączania wtyku USB. Wtyk USB pasuje do portu USB tylko w jednej pozycji.

5. Elementy składowe 

Wyświetlacz (Rys. 1)

A 1: Symbol AUTO DIM A 2: Godzina / Godzina budzenia
A 3: Dzień tygodnia A 4: Temperatura pomieszczenia
A 5: Akustyczny symbol alarmu A 6: Data
A 7: Symbol alarmu świetlnego A 8: Wilgotność

Przyciski (Rys. 1+2)

B 1: Przycisk DISPLAY B 2: Przycisk +
B 3: Przycisk SNOOZE B 4: Przycisk –
B 5: Przycisk LIGHT B 6: Przycisk ALARM ŚWIATŁA

B 7: Przycisk SET B 8: Przycisk ALARMU

B 9: Przycisk RESET 

Obudowa (Rys. 2+3)

C 1: Złącze zasilacza C 2: Głośnik
C 3: Złącze microUSB

6. Uruchamianie i ustawianie godziny i daty

• Podłącz budzik za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego Ważne ! Upewnić się, że napięcie sieciowe wynosi nie więcej niż 240 V. Inne
napięcia sieciowe mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

• Jeśli połączenie jest udane, wszystkie segmenty LCD zostaną na krótko wyświetlone, a na wyświetlaczu pojawi się napis HELLO.
• Urządzenie jest teraz gotowe do pracy. 
• Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb zmiany kolorów i trybu nastawczego.
• DEUTSCH (Ustawienie domyślne) miga na wyświetlaczu.

TFA_No. 60.2026_Anl_polnisch  11.04.2022  16:52 Uhr  Seite 4



98

SOLUNA – Budzik świetlny ze zmieniającym kolory światłem nastrojowym i klimatem pomieszczenia � SOLUNA – Budzik świetlny ze zmieniającym kolory światłem nastrojowym i klimatem pomieszczenia �
• Gdy zostanie osiągnięta godzina budzenia, zabrzmi melodia, której głośność powoli wzrasta. Jeżeli alarm nie zostanie przerwany, coraz

głośniejszy dźwięk alarmu wyłącza się automatycznie po pięciu minutach i włącza się ponownie o tej samej godzinie budzenia. Symbol 
alarmu pozostanie na wyświetlaczu.

• Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć dźwięk alarmu lub naciśnij przycisk SNOOZE, aby włączyć funkcję drzemki.
• Pojawia się napis SNOOZE i dźwięk alarmu zostaje przerwany na ustawiony czas.
• Wyświetlany czas jest odliczany wstecz co sekundę.
• Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć funkcję drzemki.

7.4.3 Aktywowanie i dezaktywowanie funkcji alarmu

• Naciśnij przycisk ALARM ŚWIATŁA lub przycisk ALARMU w trybie normalnym, aby aktywować lub dezaktywować odpowiednią funkcję alar-
mu. Ostatnio ustawiona godzina budzenia jest wskazywana na wyświetlaczu, a symbol alarmu pojawia się lub znika.

8. Światło nastrojowe

• Urządzenie posiada nastrojowe światło z 5 trybami świecenia i 20 opcjami kolorów w 5 poziomach jasności.

8.1 Wybór trybu świecenia

• Naciśnij przycisk LIGHT w trybie normalnym, aby przełączać pomiędzy następującymi trybami: automatyczna zmiana kolorów (CHANGE),
zachód słońca (EVENING), tryb oddychania (BREATH), zmiana kolorów zgodnie z poziomem komfortu klimatu w pomieszczeniu 
(COMFORT), bezpośredni wybór koloru (COLOUR). Użyj przycisku + lub –, aby wybrać dalsze opcje w obrębie trybów.

• Potwierdź wpis przyciskiem SNOOZE, naciśnij krótko dwa razy przycisk LIGHT lub odczekaj 5 sekund, aby potwierdzić wpis i powrócić do
aktualnego czasu.

• Jasność można regulować w 5 krokach lub wyłączyć w trybie normalnym za pomocą przycisku + lub – (z wyjątkiem trybu EVENING).
• Aby wyłączyć nastrojowe światło, naciśnij przycisk SNOOZE.

8.1.1 Automatyczna zmiana kolorów

• W tym trybie kolor automatycznie zmienia swoje odcienie w płynnych przejściach.

8.1.2 Tryb zachodu słońca/zasypiania

• Ten tryb umożliwia łagodne zasypianie przez symulację zachodu słońca. Światło stopniowo przygasa w kilku etapach w obrębie po 
30 minutach światło powoli się ściemnia.

8.1.3 Tryb oddychania

• W tym trybie zostaniesz poprowadzony przez 10-minutowe ćwiczenie oddechowe.. Zrobić wdech i wydech po zmianie kolorów. Pomocniczo
wskazanie godziny odlicza wstecz czas do wdechu i wydechu co sekundę.

• Poprzez kilkukrotne naciśnięcie przycisku + lub – można przełączać pomiędzy 3 różnymi wariantami kolorystycznymi: Energia, ciepło, spokój.

7.3 Temperatura i wilgotność powietrza

• Wyświetla się aktualnie zmierzona temperatura i wilgotność powietrza. W trybie nastawczym można wybierać między stopniami °C (Celsjusza)
lub °F (Fahrenheita) jako jednostkę temperatury.

7.4 Funkcje alarmowe

• Ten budzik oferuje alarm świetlny (światło budzenia) i alarm dźwiękowy. Oba alarmy można ustawić na te same lub różne godziny.
Przykład: Alarm świetlny jest ustawiony na godzinę 07:00, a alarm dźwiękowy na godzinę 07:00. O 06:30 zapala się światło i stopniowo staje
się coraz jaśniejsze. O godzinie 07:00 włącza się akustyczny sygnał alarmowy. 

7.4.1 Alarm świetlny (światło budzenia) 

• Alarm świetlny to symulacja wschodu słońca ze stopniowo rozjaśnianym światłem na 30 minut przed ustawionym czasem budzenia alarmu
świetlnego. Naturalne budzenie światłem ma pozytywny wpływ na hormony energii.

7.4.1.1 Ustawianie godziny budzenia alarmem świetlnym

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM ŚWIATŁA. 
• Pojawia się symbol alarmu świetlnego i miga wskazanie godziny. 
• Ustawić godziny za pomocą przycisku + lub –. 
• Naciśnij przycisk ALARM ŚWIATŁA, aby potwierdzić.
• W ten sam sposób wprowadzić minuty. 
• Potwierdź wpis przyciskiem ALARM ŚWIATŁA, aby powrócić do aktualnego czasu.
• Alarm świetlny jest aktywowany, a na wyświetlaczu pojawia się symbol alarmu świetlnego.
• 30 minut przed osiągnięciem ustawionego czasu budzenia alarmu świetlnego, symulowany wschód słońca zaczyna się od stopniowo 

jaśniejszego światła. 
• Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm świetlny.

7.4.2 Alarm dźwiękowy

7.4.2.1 Ustawianie godziny budzenia

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARMU. 
• Pojawia się symbol alarmu i miga wskazanie godziny. 
• Ustawić godziny za pomocą przycisku + lub –. 
• Potwierdzić przyciskiem ALARMU. 
• W ten sam sposób wprowadzić minuty. 
• Potwierdzić przyciskiem ALARMU.
• W trybie alarmu można ustawić czas drzemki.
• Użyj przycisku + lub –, aby ustawić żądany okres czasu (od 5 do 120 minut) w krokach co 5.
• Potwierdź wpis przyciskiem ALARMU, aby powrócić do aktualnego czasu.
• Alarm świetlny jest aktywowany, a na wyświetlaczu pojawia się symbol alarmu.
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SOLUNA – Budzik świetlny ze zmieniającym kolory światłem nastrojowym i klimatem pomieszczenia � SOLUNA – Budzik świetlny ze zmieniającym kolory światłem nastrojowym i klimatem pomieszczenia �
11. Utylizacja

Niniejszy produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane przy użyciu wysokiej jakości materiałów i elementów konstrukcyjnych, które mogą
zostać poddane recyklingowi i być ponownie wykorzystane. Redukuje to generowanie odpadów i chroni środowisko. 
Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska w oparciu o istniejące systemy zbiórki odpadów. 

To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą UE odnośnie utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
( WEEE ). 
Produkt ten nie może być utylizowany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do uty-
lizacji przyjaznej dla środowiska, w wyznaczonych punktach zbiórki dla zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Przestrzegać obowiązujących obecnie przepisów!

12. Dane techniczne 

Zasilanie elektryczne Zasilacz (w zestawie)
Input: 100–240 V AC 50/60 Hz 0,5 A Maks.
Output: 5,0 V DC 1,5 A, 7,5 W
Ø Średnia skuteczność podczas pracy: ≥76,65% 
Pobór mocy przy obciążeniu zerowym: ≤0,10 W

Wyjście ładowania 1x port USB (1A)

Zakres pomiaru temperatury 0...37°C (+32...+99°F) 

Zakres pomiaru wilgotności powietrza 10...99%

Wymiary obudowy 170 x 68 x 150 mm

Waga 314 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
Numer rejestru handlowego: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186 04/22

8.1.4 Komfortowy tryb kolorów

• Kolor wyświetlacza dostosowuje się do wilgotności powietrza w różnych odcieniach.

Odcienie Wilgotność powietrza

Czerwony 1…25%

Pomarańczowy/żółty 26…39%

Niebiesko/zielony 40…75%

Niebieski 76…83%

Purpurowy 84…99%

8.1.5 Indywidualny tryb kolorów

• W tym trybie można indywidualnie ustawić kolor. Po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku + lub –, gdy nazwa koloru nadal miga, można
przełączać się między 14 wariantami kolorystycznymi. 

9. Pielęgnacja i konserwacja 

• Czyścić urządzenie miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie używać substancji do szorowania ani rozpuszczalników ! 
• Odłączyć wtyczkę sieciową, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
• Przechowywać urządzenie w suchym miejscu! 

10. Usuwanie usterek 

Problem Rozwiązanie problemu

Brak wskazania ➜ Podłączyć urządzenie do zasilacza
➜ Sprawdzić zasilacz
➜ Ustawianie podświetlenia wyświetlacza za pomocą przycisku DISPLAY

Wskazania nieprawidłowe ➜ RESET Naciśnij przycisk na tylnej ściance za pomocą ostro zakończonego przedmiotu

Brak funkcji ładowania ➜ Sprawdzić podłączenie do portu USB

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