INSTRUKCJA OBSŁUGI
BUDZIK ELEKTRONICZNY
CL1574WL
PARAMETRY URZĄDZENIA
- Przyciski funkcyjne : SET/UP/DOWN
- Funkcja czasu: wyświetla godzinę oraz minuty,
czas w trybie 12/24 godzinnym z możliwością
przestawiania
- Funkcja kalendarza: wyświetla miesiąc oraz
dzień
- Funkcja potrójnego alarmu: alarm codzienny
- Funkcja temperatury: zakres od 0℃- 50℃ (32˚F
– 122˚F), możliwość przełączania ℃℉
/
- 3 sposoby wyświetlania : opcja dP-1, opcja dP2, opcja dP-3
- Funkcja oszczędzania energii
- Możliwość aktywowania wyświetlacza LED za
pomocą dźwięku
- Zasilanie : baterie 3 x AAA (UM-4) lub kabel
WYŚWIETLACZ
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BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o
obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i
znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do
użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
Nigdy nie należy używać urządzenia w przypadku jego uszkodzenia. W takiej sytuacji należy
skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym
Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej
instrukcji.
Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania
Ten produkt nie jest wodoodporny - nie zanurzać w wodzie
Wyjmij baterie, gdy urządzenie nie jest w użyciu
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku
niewłaściwego używania urządzenia
INSTALACJA BATERII

•
•

Zdejmij pokrywę baterii
Zainstaluj 3 baterie "AAA" (brak w zestawie) zgodnie z kierunkiem pokazanym wewnątrz
obudowy baterii

•
•
•
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Załóż pokrywę baterii
Nie należy wkładać nowych i starych baterii razem
Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych lub akumulatorów razem
Zawsze wyrzucaj stare baterie w miejscach do tego wyznaczonych

USTAWIENIE WYŚWIETLANIA
Po włączeniu zasilania, wyświetlacz załącza się wraz z sygnałem dźwiękowym I przechodzi do trybu
czas i temperatura.
Wybór trybu. W ramach normalnego trybu wyświetlania czasu, wciśnij przycisk SET aby ustawić
poniższe w następującej kolejności:
CZAS

KALENDARZ

A1 (Alarm 1)

A2

A3

CZAS

Ustawienia. W ramach każdego trybu, wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 2 sekundy aby wejść
w tryb ustawień, następnie wciśnij przycisk UP/DOWN aby ustawić wybraną wartość. Wciśnij i
przytrzymaj przycisk aby przyśpieszyć w przód lub w tył skanowanie cyfr.
Sposoby wyświetlania. W ramach trybu CZAS lub KALENDARZ, wciśnij przycisk UP aby
przełączać sposoby wyświetlania dP-1, dP-2, dP-3:
dP-1 : wyświetlacz LED wskazywać będzie na przemian czas, datę i temperaturę. Czas będzie
wyświetlany przez 10 sekund a data i temperatura przez 2 sekundy każda.
dP-2 : wybór wartości wyświetlanych. Domyślnie wyświetlany jest czas. Wciśnij przycisk SET aby
wybrać tryb, który ma być widoczny na wyświetlaczu.
dP-3 : Powrót wyświetlania czasu. Domyślnie wyświetlany jest czas Wciśnij przycisk SET aby
przejść do innych trybów wyświetlania a po 15 sekundach wróci do wyświetlania czasu.
USTAWIANIE GODZINY I DATY
USTAWIENIA GODZINY
1. Po włączeniu do zasilania, domyślny czas to 12:00am ( format 12-godzinny).
2. Ustawienia 12H / 24H. W ramach trybu Czas, wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 2 sekundy
aby wejść w ustawienia formatu czasu, oznaczenie 12 Hr będzie migać na wyświetlaczu. Wciśnij
przyciski UP/DOWN aby wybrać pomiędzy 12 / 24- godzinnym formatem. (pokaże się kropka w
lewym górnym rogu panelu wyświetlacza do wskazania godzin popołudniowych (PM) jeśli został
wybrany 12-godzinny format czasu.).
3. Regulacja czasu. W trybie CZAS, wciśnij I przytrzymaj przycisk SET przez 2 sekundy aby wybrać
ustawienia 12 / 24 godzinny formatu czasu, następnie wciśnij przycisk SET wielokrotnie aby ustawić
czas zgodnie z poniższą kolejnością:
12/24hr format

Godzina

Minuty

Wyjście

Wciśnij i przytrzymaj przycisk UP/DOWN aby przyśpieszyć do przodu lub do tyłu skanowanie cyfr.
Wyświetlacz powróci do wyświetlania czasu po 15 sekundach bezczynności.
USTAWIENIA DATY
W ramach normalnego trybu wyświetlania, wciśnij przycisk SET aby wejść w ustawienia trybu
KALENDARZ.
1. Ustawienia daty. Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 2 sekundy aby wejść w ustawienia

daty, następnie wciśnij przycisk SET wielokrotnie aby ustawić datę zgodnie z poniższą kolejnością:
Rok

Miesiąc

Dzień

Wyjście

Wciśnij i przytrzymaj przycisk UP/DOWN aby przyśpieszyć do przodu lub do tyłu skanowanie cyfr.
Wyświetlacz powróci do wyświetlania czasu po 15 sekundach bezczynności.
USTAWIANIE ALARMÓW
W ramach normalnego trybu wyświetlania czasu, wciśnij przycisk SET dwa razy celem wejścia w tryb
A1 (Alarm 1), wciśnij przycisk SET jeszcze raz aby wejść w trym A2 (Alarm 2), wciśnięcie przycisku
SET kolejny raz powoduje przejście do trybu A3 (Alarm 3).
1. Ustawienia alarmu. W ramach trybu Alarm -A1 / -A2 / -A3, wciśnij przycisk UP kilkakrotnie aby
włączyć / wyłączyć alarm. Oznaczenia oNA1 / oNA2 / oNA3 wskazują iż alarm jest włączony,
oznaczenia –A1 / –A2 / –A3 wskazują, iż alarm jest wyłączony.
Po wybraniu alarmu A1 / A2 / A3, wciśnij przycisk SET przez 2 sekundy aby wejść w ustawienia
alarmu, następnie wciśnij przycisk SET kilkakrotnie aby ustawić alarm zgodnie z poniższą
kolejnością:
Godzina

Minuty

Wyjście

Wciśnij i przytrzymaj przycisk UP/DOWN aby przyśpieszyć do przodu lub do tyłu skanowanie cyfr.
Wyświetlacz powróci do wyświetlania czasu po 15 sekundach bezczynności.
2. Sygnał alarmu. Jeśli funkcja alarmu jest włączona, alarm aktywuje się codziennie z 1
minutowym sygnałem. (Jeśli funkcja alarmu jest włączona, na środku wyświetlacza pojawi się
kropka).
3. Wyłączanie alarmu. Wciśnij dowolny przycisk aby wyłączyć codzienny alarm podczas gdy
aktywowany jest sygnał alarmu.
4. Wyłączenie alarmu. Przejdź do trybu alarm i zmień wskaźnik na –A1 / –A2 / –A3 aby wyłączyć
alarm całkowicie.
POMIAR TEMPERTURY
Po włączeniu do zasilania, na wyświetlaczu pokazywana jest aktualna temperatura otoczenia.
Pomiar temperatury jest dokonywany co 1 minutę.
W dowolnym trybie, wciśnij I przytrzymaj przycisk DOWN przez 2 sekundy aby zmienić jednostkę
temperatury z C° na F°.
FUNKCJA OSZCZĘDZANIA ENERGII
Wciśnij przycisk DOWN aby włączyć / wyłączyć funkcję oszczędzania energii.
oNSd – wskazuje na włączoną funkcję oszczędzania energii.
Sd - wskazuje na wyłączoną funkcję oszczędzania energii.
Gdy funkcja oszczędzania energii jest włączona, efekt dźwiękowy aktywuje wyświetlacz i
pokaże czas; wyświetlacz wyłączy się i przejdzie w tryb oszczędzania energii po 10 sekundach
bezczynności. Funkcja alarmu jest ciągle aktywna w trybie oszczędzania energii, jeśli alarm
jest ustawiony.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub
recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i
recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
GWARANCJA
1) Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży określonej w dowodzie zakupu.

Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty
dostarczenia produktu do serwisu producenta.
2) Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i
użytkowanie urządzenia zgodnie z tą instrukcją.
3) Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności właściwych
dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych
w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na
własny koszt a w tym zainstalowanie i czyszczenie urządzenia.
4) Gwarancją nie są objęte:
- baterie, akumulatory oraz elementy eksploatacyjne
- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem lub
zaniechaniem działania użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej, a w szczególności zalanie
wnętrza urządzenia
- uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego, częściowego zużycia urządzenia lub jego części
zgodnie z właściwościami i przeznaczeniem urządzenia
- uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby
trzecie oraz wynikłe z użytkowania niezgodnego z instrukcją.
- celowego uszkodzenia sprzętu.
- uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania innego niż używanie w gospodarstwie domowym
(np. dla celów komercyjnych lub zarobkowych)
5) Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeśli:
- w okresie gwarancji serwis producenta dokona naprawy, a sprzęt będzie wykazywał nadal wady
uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem
- naprawa nie zostanie wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym
z reklamującym w formie pisemnej
- serwis producenta stwierdzi pisemnie, że usunięcie wady jest niemożliwe
6) Uprawnienia z tytułu gwarancji będą realizowane jedynie po przedstawieniu przez użytkownika
paragonu fiskalnego potwierdzającego datę zakupu produktu.
7) Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Zgłoszenia napraw gwarancyjnych należy dokonywać telefonicznie w Serwisie Centralnym
producenta pod numerem 664 123 552 lub za pośrednictwem strony internetowej
www.selectra.pl w zakładce „SERWIS”.
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