
PL Zegar z budzikiem Solight CA01B 
 
Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Jeśli chcesz, aby działał bezpiecznie i w 
pełni, przeczytaj uważnie i postępuj zgodnie z niniejszą instrukcją. Zapobiegnie to niewłaściwemu 
użyciu lub uszkodzeniu. Unikaj nieautoryzowanego użytkowania urządzenia. Zawsze przestrzegaj 
wszystkich zasad dotyczących obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi. Unikaj kontaktu z 
płynami i nadmierną wilgocią. Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość. 
 
Opis  
Urządzenie posiada ukryty wyświetlacz z przodu, który nie jest widoczny, dopóki nie zostanie 
podświetlony. Wyświetlacz reaguje na dźwięk, więc po prostu klaśnij, a wyświetlacz zaświeci się na 
dziesięć sekund. Z tyłu znajduje się pokrywa baterii, zewnętrzne wejście zasilania i przyciski sterowania. 
  
Zasilanie  
Urządzenie może być zasilane bateriami lub zewnętrznym adapterem. Urządzenie wykorzystuje dwa 
rodzaje baterii. Robocze i zapasowe. Baterie zapasowe służą do utrzymania zegara, alarmów i innych 
ustawień w pamięci w przypadku przerwy w zasilaniu (rozładowane baterie robocze, awaria zasilania). 
Ta bateria nie jest wymagana do pełnego działania urządzenia. Otwórz pokrywę baterii, a następnie 
odkręć śrubę pokrywy baterii zapasowej. Włóż baterię CR2032 biegunem dodatnim do góry i zakręć 
pokrywę. Następnie włóż 3 baterie alkaliczne AAA. Przestrzegaj wskazanej polaryzacji. W przypadku 
korzystania z zewnętrznego źródła zasilania (5 V / 300 mA) nie należy używać baterii roboczych. 
 
Ustawianie zegara 
Naciśnij przycisk SET, aby przełączać między trybami Zegar, Data, Alarm 1, Alarm 2, Alarm 3, 
Wyświetlacz. Dokładnie w podanej kolejności. 
  
W trybie wyświetlania zegara naciśnij i przytrzymaj przycisk set, aby pojawiło się ustawienie. Użyj 
przycisków UP / DOWN, aby zmienić wartości, a przycisku SET, aby zapisać aktualnie ustawioną wartość 
i przejść do następnego elementu w ustawieniu. Kolejność elementów jest następująca: 12h/24h - 
godziny - minuty - koniec. 
  
Aby ustawić datę, przejdź do trybu wyświetlania daty, naciśnij i przytrzymaj SET. Ustawienie jest w 
kolejności: rok - miesiąc - dzień - tryb alarmu - koniec. 
 
Ustawianie alarmu (budzika) 
Naciśnij przycisk SET, aby wyświetlić alarm (A1, A2 lub A3). Następnie naciśnij długo przycisk, aby 
dostać się do ustawienia. Kolejność pozycji to godzina - minuta - koniec. Naciśnij przycisk SET, aby 
wyświetlić alarm (budzik), a następnie naciśnij przycisk UP, aby włączyć lub wyłączyć alarm. Symbole 
włączenia alarmów: oNA1, oNA2 i oNA3. Gdy alarm jest wyłączony, symbolami są: --A1, --A2 i --A3. Jeśli 
którykolwiek lub wszystkie alarmy są włączone, w trybie wyświetlania zegara świeci kropka przy 
minutach. 
 
Tryby alarmowe: E1-7: poniedziałek - niedziela; E6-7: sobota-niedziela; E1-5: poniedziałek - piątek; E1-
6: poniedziałek - sobota. 
  
Budzik wyłączy się po minucie lub naciśnięciu dowolnego przycisku. Funkcja SNOOZE nie jest dostępna. 
 
Tryby wyświetlania  
dP-1: W tym trybie zegar zmienia się na zmianę z datą. Czas świeci przez 10 sekund, data przez 2 
sekundy.  
dP-2: W tym trybie wyświetlany jest tylko zegar. 
 



Tryb oszczędny 
Tryb oszczędny wyłącza wyświetlacz po dziesięciu sekundach. Wyświetlacz włączy się po wydaniu 
jakiegoś dźwięku, np. po klaśnięciu w dłonie. Naciśnij przycisk DOWN, aby włączyć lub wyłączyć tryb 
oszczędzania energii. Symbolem trybu nieaktywnego jest --SD, a symbolem trybu aktywnego oNSD. 
  
Aby zmienić jednostki temperatury, naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN. 
  
Regulacja intensywności wyświetlania  
Naciśnij przycisk UP, aby ustawić intensywność świecenia. Poniżej są przedstawione różne tryby. 
  
oNCF: wysoka intensywność między 6:00 a 17:59, połowa intensywności od 18:00 do 5:59.  
CF-1: połowa intensywności  
CF-2: wysoka intensywność 
 
 
 
 
 


