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PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ, 
ZROZUMIEĆ JĄ JEJ PRZESTRZEGAĆ.

OSTRZEŻENIE
RYZYKO PORAŻENIA

PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,
NIE OTWIERAĆ

Symbol błyskawicy 
w trójkącie równobocznym 
ostrzega użytkownika 
przed obecnością 
nieizolowanego 
„niebezpiecznego 
napięcia“ wewnątrz 
urządzenia, które może 
mieć wartość stanowiącą 
niebezpieczeństwo 
porażenia prądem 
elektrycznym.

UWAGA: ABY ZAPOBIEC RYZYKU 
PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, 
NIE USUWAJ POKRYWY (LUB TYLNEJ 
CZĘŚCI) URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ 
NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE 
UŻYTKOWNIK MÓGŁBY SAM NAPRAWIĆ. 
NAPRAWY NALEŻY POWIERZYĆ 
WYKWALIFIKOWANYM TECHNIKOM.

Wykrzyknik umieszczony 
w trójkącie równobocznym 
informuje o konieczności 
przeczytania 
ważnych instrukcji 
dotyczących obsługi 
i konserwacji (naprawy), 
zamieszczonych 
w dokumentacji 
urządzenia.

UWAGA: 
ABY NIE DOSZŁO DO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, UMIEŚĆ SZEROKI BOLEC 
WTYCZKI NAD SZEROKĄ SZPARĘ I WSUŃ WTYCZKĘ DO OPORU.

OSTRZEŻENIE: 
ABY ZMINIMALIZOWAĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU POŻARU LUB PORAŻENIA 
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NARAŻAJ TEGO URZĄDZENIA NA ODDZIAŁYWANIE 
DESZCZU ANI WILGOCI.
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UMIESZCZENIE ELEMENTÓW STEROWANIA

1. Przycisk Time set (Ustawianie czasu)
2. Przycisk ▼
3. Przycisk ▲
4. Przycisk Snooze/Dimmer (Wielokrotne budzenie/Przyciemnienie)
5. Przycisk 1
6. Przycisk 2
7.  Przycisk
8. Wskaźnik LED PM (po południu) 
9. Wyświetlacz
10. Wskaźnik LED Alarm1 (Budzik 1)
11. Wskaźnik LED Alarm2 (Budzik 2)
12. Głośnik 
13. Złącze DC (zasilanie prądem stałym)
14. Zasobnik na baterie rezerwową
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ŹRÓDŁO ENERGII TEGO URZĄDZENIA 
To urządzenie zostało zaprojektowane do zasilania przy pomocy adaptera sieciowego 9V. 
Podłącz małe złącze adaptera do złącza DC (prądu stałego).
Podłącz adapter sieciowy do jakiegokolwiek właściwego gniazdka w gospodarstwie domowym 
o napięciu 230 V ~ (zm.), 50 Hz, pionowo lub poziomo.

BATERIA REZERWOWA
Do urządzenia można włożyć 1 płaską baterię 3V CR2025 (nie znajduje się w zestawie) i korzystać 
z niej jako z baterii rezerwowej do zapisania czasu w przypadku przerwy w dostawie energii. 
W przypadku przerwy w dostawie energii na wyświetlaczu zegara przestanie być wyświetlany czas, 
ale działanie zegara nie zostanie przerwane i będzie utrzymywany aktualny czas. Jeśli korzysta się 
z baterii rezerwowej, wyświetlanie godziny i inne funkcje zostaną wznowione po wznowieniu dostawy 
energii. Baterie rezerwowe należy w razie potrzeby wymienić; jeśli zegar nie będzie używany przez 
dłuższy czas lub jeśli będzie na dłuższy czas przechowywany, należy wyjąć z niego baterię. 

USTAWIENIA CZASU I DATY 
1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk TIME SET - na wyświetlaczu LCD zacznie mrugać czas godziny. 
2. Przez wciśnięcie przycisku ▲ lub ▼ ustaw godzinę a następnie wciśnij przycisk TIME SET - 

zaczną mrugać MINUTY. Przez wciśnięcie przycisku ▲ lub▼ ustaw minuty. 
3. Wciśnij ponownie przycisk TIME SET i przez wciśnięcie przycisku ▲ lub▼ ustaw tryb 12H 

(12-godzinny) lub 24H (24-godzinny).
4. Wciśnij przycisk TIME SET, aby potwierdzić: na wyświetlaczu zacznie mrugać rok - przy pomocy 

przycisku ▲ lub ▼ ustaw rok.
5. Wciśnij przycisk TIME SET, aby potwierdzić: na wyświetlaczu zacznie mrugać miesiąc - przy 

pomocy przycisku ▲ lub ▼ ustaw miesiąc.
6. Wciśnij przycisk TIME SET, aby potwierdzić: na wyświetlaczu zacznie mrugać data - przy pomocy 

przycisku ▲ lub ▼ ustaw datę.
7. Wciśnij przycisk TIME SET, aby potwierdzić: wyświetlaczu przejdzie do normalnego wyświetlania

Budzik można aktywować w jednym z 10 trybów:
1. Na wyświetlaczu wyświetla się 1-7, budzik jest aktywny od poniedziałku do niedzieli
2. Na wyświetlaczu wyświetla się 6-7, budzik jest aktywny w sobotę i w niedzielę
3. Na wyświetlaczu wyświetla się 1-5, budzik jest aktywny od poniedziałku do piątku
4. Na wyświetlaczu wyświetla się 1, budzik jest aktywny wyłącznie w poniedziałek
5. Na wyświetlaczu wyświetla się 2, budzik jest aktywny wyłącznie we wtorek
6. Na wyświetlaczu wyświetla się 3, budzik jest aktywny wyłącznie w środę
7. Na wyświetlaczu wyświetla się 4, budzik jest aktywny wyłącznie w czwartek
8. Na wyświetlaczu wyświetla się 5, budzik jest aktywny wyłącznie w piątek
9. Na wyświetlaczu wyświetla się 6, budzik jest aktywny wyłącznie w sobotę
10. Na wyświetlaczu wyświetla się 7, budzik jest aktywny wyłącznie w niedzielę



PL - 4

USTAWIENIA BUDZIKA  
1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „“ - zaczną mrugać cyfry GODZINY i wskaźnik ALARM 1 (Budzik 

1). Przez wciśnięcie przycisku ▲ lub▼ ustaw godzinę. Ustawiwszy godzinę, wciśnij przycisk „“ - 
zaczną mrugać cyfry MINUT. Przez wciśnięcie przycisku ▲ lub▼ ustaw minuty. 

2. Wciśnij przycisk „“, aby potwierdzić - na wyświetlaczu zacznie mrugać aktywny tryb budzika. 
Przez wciśnięcie przycisku ▲ lub▼ ustaw żądany tryb. 

3. Wciśnij przycisk „“, aby potwierdzić - zaczną mrugać cyfry GODZINY i wskaźnik ALARM 2 
(Budzik 2). Przez wciśnięcie przycisku ▲ lub▼ ustaw godzinę. Ustawiwszy godzinę, wciśnij 
przycisk „“ - zaczną mrugać cyfry MINUT. Przez wciśnięcie przycisku ▲ lub▼ ustaw minuty. 

4. Wciśnij przycisk „“, aby potwierdzić - na wyświetlaczu zacznie mrugać aktywny tryb budzika. 
Przez wciśnięcie przycisku ▲ lub▼ ustaw żądany tryb. 

5. Aby potwierdzić, wciśnij przycisk „“.

AKTYWACJA BUDZIKA (BUDZIK 1)
Przez ponowne wciśnięcie przycisku „1“ włącz na wyświetlaczu komunikat „bb“ i odczekaj 3 sekundy 
na wznowienie normalnego wyświetlania oraz na pojawienie się wskaźnika Alarm 1 (Budzik 1). 
O ustawionej godzinie budzik zacznie dzwonić.

DEZAKTYWACJA BUDZIKA (BUDZIK 1)
Przez wielokrotne wciśnięcie przycisku „1“  „1“ włącz na wyświetlaczu komunikat „OFF“ 
(Wyłączone) i odczekaj 3 sekundy na wznowienie normalnego wyświetlania oraz na zniknięcie 
wskaźnika Alarm 1 (Budzik 1).  

USTAWIENIA BUDZIKA 2
Wykonuje się tak samo jak w przypadku budzika 1. Należy wcisnąć przycisk „2“ zamiast przycisku 
„1“. 
(Zamiast wskaźnika Alarm 1 zapali się wskaźnik Alarm 2)

ZATRZYMANIE BUDZIKA 
Wciśnij przycisk „“ - budzik zadzwoni ponownie następnego dnia

FUNKCJA PONOWNEGO BUDZENIA
Jeśli chcesz zdrzemnąć się jeszcze przez kilka minut, możesz odłożyć budzenie przy pomocy 
przycisku SNOOZE/DIMMER o około 9 minut. 

FUNKCJA PRZYCIEMNIENIA WYŚWIETLACZA
W normalnym trybie (nie w trybie budzika) przez wielokrotne wciśnięcie przycisku SNOOZE/DIMMER 
ustaw poziom jasności segmentów LED na żądaną wartość

DANE TECHNICZNE
Zużycie energii:  3 W
Adapter sieciowy:  AC (zmienny) 9 V, 250 mA (w zestawie)
Baterie rezerwowe:  1 x CR2025, 3 V (nie wchodzi w skład zestawu)
Wymiary:   182 x 154 x 238 mm
Ciężar:    210 g
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM 
OPAKOWANIEM
Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym 
odpadem domowym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych 
wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach 
państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt 
lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu.
Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców 
naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej 
likwidacji tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub 
najbliższe zakłady utylizacji.
Za nieprawidłowy recykling tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne 
z lokalnymi przepisami.
Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie 
potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, 
prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji 
od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych 
wyrobu bez uprzedzenia.

 2014    10/2014
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PL   Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona 
tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa 
domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional“). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać 
w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić 
usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik 
jest zobowiązany do przedstawienia i  udokumentowania usterki. Tylko kompletne i  czyste produkty (zgodnie ze 
standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt 
serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas 
pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy 
stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest 
zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, 
certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:
 usterka była widoczna w chwili zakupu;
 usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
 produkt został uszkodzony z  powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania 

niezgodnego z przeznaczeniem;
 produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
 produkt został uszkodzony z  powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o  charakterze sił wyższych 

(powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
 produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
 produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
 produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, 

baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
 produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
 użytkownik nie jest w  stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych 

dokumentach są inne niż na urządzeniu;
 produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty 
zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie 
internetowej lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Więcej informacji na www.sencor.pl. 




