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Budzik cyfrowy z podświetlanymi cyframi �
• Świecące cyfry z 3 poziomami jasności
• Funkcja ściemniania z automatycznym wyłącznikiem czasowym

4. Wskazówki 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 o odpowiednim napięciu
sieciowym za pomocą kabla USB i dostarczonego zasilacza (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 zasilacz nie mogą mieć kontaktu z wodą ani wilgocią. Są przeznaczone do

użytku tylko w suchych pomieszczeniach.
• Nie używać urządzenia, jeżeli obudowa, kabel USB lub zasilacz są uszkodzone.
• Nie wolno użytkować urządzenia w zasięgu osób (także dzieci), które nie mogą

prawidłowo oszacować niebezpieczeństw wynikających z obsługi urządzeń elektrycznych.

Budzik cyfrowy z podświetlanymi cyframi �
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!

• Instrukcję przechowywać w bezpiecznym miejscu!

2. Zakres dostawy

• Budzik cyfrowy
• Kabel USB DC 5 V i zasilacz
• Instrukcja obsługi 

3. Zakres użytkowania oraz zalety Waszego nowego urządzenia w skrócie 

• Wskazanie godziny lub temperatury wewnętrznej, regulowana automatyczna zmiana 
wskazania

• Alarm budzenia z funkcją drzemki 
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Budzik cyfrowy z podświetlanymi cyframi �
• Najpierw podłączyć kabel USB do urządzenia, a następnie podłączyć wtyczkę sieciową

do gniazda sieciowego.
• Kabel USB należy ułożyć w taki sposób, aby nie stykał się z gorącymi przedmiotami lub

przedmiotami o ostrych krawędziach.
• Stosować wyłącznie dostarczony zasilacz lub podłączyć urządzenie do odpowiedniego

źródła zasilania USB (komputer, notebook itp.) za pomocą kabla USB.

Ostrożnie!� Niebezpieczeństwo zranienia lub uszczerbku na zdrowiu:

• Urządzenie i baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla 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. 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!

Budzik cyfrowy z podświetlanymi cyframi �
• 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. 

5. Elementy składowe 

A: Wyświetlacz (Rys. 1):

A 1: Symbol alarmu A 2: Symbol drzemki
A 3: Godzina/temperatura wewnętrzna / godzina alarmu

B: Przyciski (Rys. 2):

B 1: Przycisk TIME B 2: Przycisk ALARM 

B 3: Przycisk SNOOZE B 4: Przycisk +
B 5: Przycisk – B 6: ALARM ON/OFF Suwak
B 7: Przycisk RESET 
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Budzik cyfrowy z podświetlanymi cyframi �
C: Obudowa (Rys. 2):

C 1: Komora baterii C 2: Złącze DC 5V

6. Inbetriebnahme 

• Budzik może być zasilany za pomocą 3 baterii 1,5 V AAA (nie dołączone). W przypadku
awarii zasilania baterie podtrzymują funkcję godziny, dzięki czemu nie trzeba dokonywać
nowych ustawień. W trybie zasilania bateryjnego, po każdym naciśnięciu przycisku 
wyświetlacz jest aktywowany na 10 sekund. Podświetlenie wyświetlacza w trybie pracy
ciągłej działa tylko po przyłączeniu do sieci/USB.

• Otworzyć komorę baterii budzika. Włóż trzy nowe baterie 1,5 V AAA z zachowaniem 
prawidłowej polaryzacji. Zamknąć kasetkę na baterie.

• W celu stałego podświetlenia wyświetlacza i przedłużenia okresu użytkowania baterii
należy używać dołączonego kabla USB DC 5V do zasilania sieciowego.

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

• Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się 0:00.
• Urządzenie jest teraz gotowe do pracy. 

Budzik cyfrowy z podświetlanymi cyframi �
7. Ustawienia

• Jeśli w trybie ustawień naciśniesz i przytrzymasz przycisk + lub –, przejdziesz do trybu
szybkiego.

• Urządzenie automatycznie wychodzi z trybu ustawień, jeśli przez ponad 10 sekund nie zos-
tanie naciśnięty żaden przycisk.

7.1 Ustawianie godziny 

• W trybie normalnym naciśnij i przytrzymaj przycisk TIME przez trzy sekundy. 
• Wyświetlacz godziny zaczyna migać i można ustawić godziny za pomocą przycisku + lub –. 
• Wprowadzoną wartość potwierdzić przyciskiem TIME.
• W ten sam sposób wprowadzić minuty.
• Potwierdzić przyciskiem TIME.

7.2 Ustawianie godziny alarmu

• Naciśnij przycisk ALARM w trybie normalnym, aby wywołać godzinę alarmu. Odpowiedni
symbol alarmu migocze.

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM przez trzy sekundy. 
• 6:00 (ustawienie domyślne) lub ostatnio ustawiony czas alarmu jest wyświetlany na 

wyświetlaczu.
• Symbol alarmu i wskazanie godziny migają. Ustawić godziny za pomocą przycisku + lub –. 
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Budzik cyfrowy z podświetlanymi cyframi �
• Potwierdzić przyciskiem ALARM. 
• W ten sam sposób wprowadzić minuty. 
• Potwierdź przyciskiem ALARM. Pojawi się aktualna godzina.
• Aby aktywować lub dezaktywować funkcję alarmu, przesuń przełącznik suwakowy ALARM

ON/OFF w położenie ON lub OFF.
• Symbol alarmu pojawia się na wyświetlaczu lub z niego znika. 
• Przy aktywowanym alarmie, gdy nadejdzie nastawiony czas budzenia, budzik zacznie

dzwonić
• Naciśnij dowolny przycisk (z wyjątkiem przycisku czujnika SNOOZE), a alarm zostanie

wyłączony. 
• Jeżeli alarm nie zostanie przerwany, dźwięk alarmu wyłącza się po minucie i aktywuje się

ponownie o tej samej godzinie budzenia.
• Symbol alarmu pozostanie na wyświetlaczu.
• Gdy budzik zadzwoni, naciśnij przycisk czujnika SNOOZE, aby włączyć funkcję drzemki.

Na wyświetlaczu miga symbol drzemki.
• Alarm zostaje przerwany na 5 minut.
• Po naciśnięciu dowolnego przycisku (z wyjątkiem przycisku czujnika SNOOZE) funkcja

drzemki zostanie zakończona.

Budzik cyfrowy z podświetlanymi cyframi �
8. Tryb wyświetlacza

• W trybie normalnym, użyj przycisku TIME, aby przełączać pomiędzy następującymi 
wskazaniami: Czas, temperatura wewnętrzna lub funkcja automatycznego ściemniania
OFF/ON.

8.1 Automatyczna zmiana ekranu

• Wybierz wyświetlanie czasu lub temperatury za pomocą przycisku TIME.
• Nacisnąć przycisk + na 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się napis lOOP.
• Temperatura i czas pojawiają się naprzemiennie (temperatura 5 s -> czas 10 s). 
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk + przez 3 sekundy, aby powrócić do wyświetlania godziny.

8.2 Tryb funkcji automatycznego ściemniania

• Użyj przycisku TIME, aby wybrać funkcję automatycznego ściemniania OFF/ON.
• Domyślnie funkcja automatycznego przyciemniania jest wyłączona (OFF).
• Naciśnij przycisk + lub –, aby aktywować (ON) lub dezaktywować (OFF) funkcję.
• Jeśli funkcja automatycznego ściemniania jest włączona (ON), oświetlenie dolne włącza

się automatycznie od godziny 18.00 do 6.00 (ustawienie domyślne).
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Budzik cyfrowy z podświetlanymi cyframi �
8.2.1 Ustawianie odstępu czasu 

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk TIME (wskaźnik ON), aby przejść do trybu automatycznego
ustawiania timera.

• Miga godzina rozpoczęcia. Ustawić godziny za pomocą przycisku + lub –. 
• Potwierdź wpis przyciskiem TIME i ustaw minuty przyciskiem + lub –.
• Potwierdź wpis przyciskiem TIME i w ten sam sposób ustaw czas zakończenia.
• Potwierdzić wprowadzone dane przyciskiem TIME.
• Jeśli funkcja automatycznego ściemniania jest aktywna (ON), ściemnione oświetlenie

włącza się automatycznie na ustawiony czas.

9. Oświetlenie wyświetlacza

• Złącze USB / sieciowe: 

Oświetlenie wyświetlacza działa w trybie pracy ciągłej. Jasność można regulować w 3 
krokach lub wyłączyć przyciskiem +. 

• W trybie zasilania bateryjnego i przy wyłączonym oświetleniu w trybie sieciowym: 

Nacisnąć dowolny przycisk. Podświetlenie wyświetlacza jest aktywne przez 10 sekund.

10. Pielęgnacja i konserwacja 

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

Budzik cyfrowy z podświetlanymi cyframi �
• Odłączyć zasilanie elektryczne i wyjąć baterie, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez

dłuższy czas.
• Urządzenie przechowywać w suchym miejscu.

10.1 Wymiana baterii 

• Wymień 3 baterie AAA, gdy oświetlenie osłabnie bez USB/przestanie działać.

11. Usuwanie usterek 

Problem Rozwiązanie

Brak wskazania Zasilanie USB/sieciowe:

➜ Podłączyć urządzenie za pomocą kabla USB do 
odpowiedniego źródła zasilania elektrycznego 

➜ Sprawdzić podłączenie
➜ Na krótko aktywować podświetlenie wyświetlacza za pomocą 

dowolnego przycisku
➜ Regulacja jasności za pomocą przycisku +
Praca w trybie bateryjnym:

➜ Włożyć baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości
wymienić baterie na nowe 
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Budzik cyfrowy z podświetlanymi cyframi �
➜ Na krótko aktywować podświetlenie wyświetlacza za pomocą 

dowolnego przycisku 

Wskazania nieprawidłowe ➜ Naciśnij przycisk RESET za pomocą ostro zakończonego 
przedmiotu

Praca w trybie bateryjnym:

➜ Wymienić baterie na nowe 

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

12. 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.

Budzik cyfrowy z podświetlanymi cyframi �
Utylizacja urządzeń elektrycznych

Wyjąć z urządzenia baterie i akumulatory, które nie są zainstalowane na stałe, i
zutylizować je oddzielnie.
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 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 akumulatorów do pojemnika na
odpady gospodarstwa domowego. Baterie i akumulatory zawierają szkodliwe
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
detalicznym lub odpowiednim punktom zbiórki zgodnie z przepisami krajowymi
lub lokalnymi. 
Oznaczenia zawartych w bateriach i akumulatorach szkodliwych substancji to:
Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.
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Budzik cyfrowy z podświetlanymi cyframi �
13. Dane techniczne 

Zakres pomiaru 
temperatuty 0 °C… +50 °C

Zasilanie elektryczne Kabel USB DC 5 V z zasilaczem (w zestawie)
Input: 100–240 V AC 50/60 Hz 0,3 A Maks.
Output: 5,0 V DC 0,6 A, 3,0 W
Średnia skuteczność podczas pracy: ≥69,64% 
Pobór mocy przy obciążeniu zerowym: ≤0,10 W
Baterie 3 x 1,5 V AAA (nie są zawarte w zestawie)
Używajcie baterii alkalicznych 

Wymiary 178 x 36 x 84 mm

Waga 214 g (tylko urządzenie)

Budzik cyfrowy z podświetlanymi cyframi �

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 inter-
netowej 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 02/22
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