
 

 

Budzik Dynamit – Instrukcja obsługi 
Budzik Dynamit ma dwa przyciski: 

Przycisk górny, dalej oznaczony jako „G”, który służy do wyboru trybu. 

Przycisk dolny, dalej oznaczony jako „D”, który służy do zmiany ustawień. 

 

Wyświetlanie godziny alarmu: 
Domyślnie w budziku wyświetlany jest tryb zegara. Naciśnij przycisk „D”, aby zobaczyć ustawioną 

godzinę alarmu. Kolejne naciśnięcie przycisku „D” spowoduje wyświetlenie daty, a następne - 

sekund. Aby wrócić do wyświetlania funkcji zegarka, należy jeszcze raz nacisnąć „D”.  

 

Włączanie/wyłączanie oraz ustawienie godziny alarmu: 
Naciśnij przycisk „G”, aby przejść do trybu ustawień alarmu. Na wyświetlaczu pojawi się skrót 

„AL”, a godzina zacznie migać.  

Aby włączyć dźwięk alarmu, naciśnij „D” – na wyświetlaczu pojawi się symbol alarmu. Ponowne 

naciśnięcie „D” spowoduje włączenie alarmu oraz krótkiego dźwięku („CHIME”), który 

uruchamia się o pełnej godzinie, niezależnie od ustawionej godziny alarmu. Ponowne naciśnięcie 

„D” powoduje włączenie samego dźwięku uruchamiającego się o pełnej godzinie („CHIME”). 

Jeśli chcesz wyłączyć wszystkie dźwięki, jeszcze raz naciśnij „D”. 

Aby ustawić godzinę alarmu, będąc w trybie ustawień alarmu (patrz pkt. 1), naciśnij „G”. Godzina 

zacznie migać. Użyj przycisku „D” aby wybrać odpowiednią godzinę. Następnie naciśnij „G”, aby 

przejść do ustawień minut i ustaw je za pomocą „D”. Naciśnij „G”, aby zapisać i wrócić do trybu 

zegara. 

Jeśli alarm dzwoni, możesz wyłączyć go dowolnym przyciskiem. Budzik nie posiada funkcji 

drzemki.  

 

Ustawienie daty i zegara: 
Aby ustawić datę, w trybie normalnym naciśnij cztery razy przycisk „G”. Wybierz odpowiedni 

miesiąc za pomocą przycisku „D”, a następnie naciśnij przycisk „G”, aby zatwierdzić wybór i 

przejść do ustawień dnia. Za pomocą przycisku „D” wybierz odpowiedni dzień miesiąca. 

Naciśnij „G”, by przejść do ustawień zegara. Wybierz odpowiednią godzinę za pomocą przycisku 

„D” – do wyboru masz tryb 12- i 24-godzinny (H). Naciśnij przycisk „G”, aby zatwierdzić i przejść 

do ustawień minut. Ustaw minuty za pomocą przycisku „D”, a następnie zatwierdź przyciskiem 

„G”. Na końcu musisz jeszcze nacisnąć „D”, aby zegar zaczął działać. 

 

Uwaga! 
Na wyświetlaczu budzika znajduje się folia ochronna, którą należy usunąć. 

Instalacja baterii: Włóż baterię typu AAA (niedołączona do produktu), zgodnie z oznaczeniami 

biegunów. 

Dynamite Clock - Operating instructions 
The alarm clock features two buttons: 

A top button, in the instructions referred to as “T”, which is used to select the mode. 

A bottom button, in the instructions referred to as “B”, which is used to change settings.  

 

Displaying alarm time:  
By default, the clock mode is displayed on the alarm clock. Press button “B” to see the set alarm 

time. Click button “B” again, to display the date, and again to display seconds. To return to 

displaying the clock function, click “B” again. 

 

Activating/deactivating and setting alarm time: 
Press button “T” to go to alarm settings. “AL” will appear on the display, and the hour will start 

to flash.  

To activate sound, press “B” – the alarm symbol will appear on the display. Press “B” again to 

activate alarm and a short sound (“CHIME”) which plays at each full hour, regardless of the set 

time of alarm. Press “B” again to deactivate alarm. The sound playing at full hours (“CHIME”) will 

play. If you want to deactivate all sounds, press “B” again. 

To set alarm time when in alarm settings mode (see point 1), press “T”. The hour will start to 

flash. Use button “B” to select the desired hour. Then, press “T” to go to minute settings and set 

them using button “B”. Press “T” to save changes and return to clock mode. 

If the alarm sounds, you can deactivate it with any of the two buttons. The alarm clock does not 

feature the “snooze” function.  

 

Setting date and time: 
To set the date, press button “T” four times in normal mode. Select the month using button “B” 

and then press “T” to confirm selection and move onto setting the date. Use button “B” to select 

the day of the month. 

Press “T” to move onto time settings. Select the hour using button “B” – you can choose a 12-

hour or 24-hour format (H). Press “T” to confirm selection and move onto setting the minutes. 

Use button “B” to set the minutes, and then confirm by pressing “T”. At the end, you have to 

press “B” once again, for the clock to start working. 

 

Note! 
The alarm clock display is covered with protective film, which has to be removed. 

Batteries: 1 x AAA (not included) 

 

 


