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Budzik do rzucania





Drodzy Klienci!

Każdy kibic piłki nożnej musi po prostu mieć ten budzik!

Z pewnością znają to Państwo z własnego doświadczenia:
Gdy wczesnym rankiem rozlega się dźwięk budzika,
najchętniej by go Państwo wyrzucili! I dokładnie to mogą
Państwo zrobić z nowym budzikiem do rzucania! Można 
go po prostu rzucić na podłogę, co spowoduje wyciszenie
sygnału budzenia. Sygnał budzenia można oczywiście
wyłączyć również za naciśnięciem przycisku.

Życzymy Państwu dobrego początku każdego dnia!

Zespół Tchibo
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Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa 
i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej
instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub
 uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. 
W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać 
również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Budzik do rzucania przewidziany jest do wskazywania czasu
zegarowego i do budzenia. Zaprojektowano go do użytku 
w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się 
do zastosowań komercyjnych. Produkt należy używać tylko 
w suchych pomieszczeniach.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

• OSTRZEŻENIE. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 
36 miesięcy. 

• Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. 
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia! 

• Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne,
 dlatego należy przechowywać baterie oraz produkt 
w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W przypadku
połknięcia baterii należy natychmiast skorzystać z pomocy
medycznej.

• Jeżeli stosowane są akumulatory (baterie wielokrotnego
ładowania), mogą one być ładowane wyłącznie przez osobę
dorosłą i w przeznaczo nej do tego ładowarce. W celu na -
ładowania należy je wyjąć z produktu.
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• Baterie mogą być wkładane lub wymieniane wyłącznie
przez osoby dorosłe.

OSTRZEŻENIE przed pożarem/wybuchem

• Baterii nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia 
ani zwierać. 

• Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nie-
prawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii
należy koniecznie zwrócić uwagę na wła ści we ułożenie
 biegunów (+/–). Na wymianę należy stosować tylko baterie
tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane
techniczne”).

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

• Nie wolno ładować zwykłych baterii jednorazowego użytku.

• W przypadku wycieku z baterii unikać kontaktu ze skórą,
oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać
miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

• Nie celować ani nie rzucać budzikiem w ludzi lub w zwierzęta.

• Aby nie uszkodzić innych przedmiotów, rzucać budzik 
na podłogę jedynie na niewielką odległość. 
Gdy budzik rzucany jest na większą odległość lub o ścianę,
istnieje ryzyko trafienia i przewrócenia, a tym samym
 uszkodzenia innych przedmiotów w pomieszczeniu.

• Nie rzucać budzika w pobliże naczyń  wypeł nionych cieczą,
które może on przewrócić (np. szklanka z wodą, wazon) lub
do których może wpaść (np. umywalka, wanna kąpielowa).
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UWAGA – ryzyko szkód materialnych

• Nie wystawiać budzika na działanie dużych wahań
 temperatur, wilgoci, pyłu/kurzu oraz na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych. 

• W razie potrzeby odgrodzić prowadzące w dół schody,
 balkony itp., aby budzik się po nich nie stoczył.

• Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. 
Nie otwierać obudowy (z wyjątkiem wymiany baterii).
Wszelkie naprawy urządzenia powinny być przeprowadzane
w zakładzie specjalistycznym lub w Centrum Serwisu.

• Chronić baterie przed nadmiernym ciepłem. Wyjąć baterię
z budzika, gdy jest zużyta lub gdy budzik nie będzie przez
dłuższy czas używany. W ten sposób można uniknąć szkód,
które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

• Nie wolno zwierać zacisków przyłączeniowych w komorze
baterii.

• W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić
styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!

• Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery,  two -
rzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść 
w agresywne reakcje z materiałem piłki i rozmiękczyć go.
Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy 
w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę
 antypoślizgową lub odkładać produkt zawsze na podstawkę.
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Widok całego zestawu (zakres dostawy)

AL

SET ALARM
ON/OFF

MODE

komora baterii

wyświetlacz

przycisk SET

przycisk 
ALARM ON/OFF przycisk MODE

podstawka

Nie ujęto 
na rysunku: 
1 bateria 
(już włożona)

Przycisk Funkcja

SET • aktywacja/wychodzenie z trybu nastawiania

• zatwierdzanie dokonanych ustawień

ALARM ON/OFF • wskazywanie czasu budzenia

• włączanie i wyłączanie funkcji budzenia

MODE • zmiana ustawień 
(czasu zegarowego, daty, czasu budzenia) 



9

Nastawianie czasu zegarowego, 
daty oraz czasu budzenia

Czas zegarowy, data oraz czas budzenia nastawiane są 
w ramach jednej procedury. 

1. Nacisnąć dwukrotnie przycisk SET, aby aktywować proce-
durę nastawiania. Najpierw nastawiany jest czas budzenia.
Godzina czasu budzenia miga, pośrodku wyświetlacza
 widnieje napis AL (Alarm) i pojawia się symbol alarmu .

2. Naciskając kilkakrotnie przycisk MODE, ustawić żądaną
 godzinę czasu budzenia. 

Przytrzymanie wciśniętego przycisku MODE spowoduje
szybsze przewijanie wyświetlanych wartości. 

Ustawień należy dokonywać sprawnie i szybko. 
Jeżeli pomiędzy dwoma naciśnięciami przycisku
upłynie więcej niż ok. 5 sekund, tryb nastawiania
zostanie automatycznie zakończony.

Przygotowanie do użytkowania

Zdjąć folię ochronną z wyświetlacza.

Usuwanie paska izolacyjnego

Bateria jest już włożona i w celu ochrony przed rozładowaniem
zabezpieczona paskiem izolacyjnym.

Wyciągnąć pasek izolacyjny.m

m
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3. Nacisnąć przycisk SET. Zaczynają migać minuty czasu
 budzenia.

4. Naciskając kilkakrotnie przycisk MODE, ustawić żądane
minuty czasu budzenia. 

5. Nacisnąć przycisk SET. U dołu w środkowej części wyświet-
lacza znika napis AL (Alarm). Symbol alarmu nadal jest
wyświetlany. Gdy nadejdzie  ustawiony czas budzenia,
rozlegnie się sygnał budzenia (alarm). Następnie nasta-
wiana jest aktualna data.  Wskazanie roku miga.

6. Naciskając kilkakrotnie przycisk MODE, ustawić aktualny rok. 

7. Nacisnąć przycisk SET. Zaczyna migać wskazanie miesiąca. 

8. Naciskając kilkakrotnie przycisk MODE, ustawić aktualny
miesiąc. 

9. Nacisnąć przycisk SET. Zaczyna migać wskazanie dnia
 miesiąca. 

10. Naciskając kilkakrotnie przycisk MODE, ustawić aktualny
dzień miesiąca. 

11. Nacisnąć przycisk SET. Następnie nastawiany jest aktualny
czas zegarowy. Wskazanie godziny miga. 

12. Naciskając kilkakrotnie przycisk MODE, ustawić aktualną
godzinę czasu zegarowego. 

13. Nacisnąć przycisk SET. Zaczyna migać wskazanie minut.

14. Naciskając kilkakrotnie przycisk MODE, ustawić aktualne
minuty czasu zegarowego. 

15. Nacisnąć przycisk SET. Na wyświetlaczu miga 24 lub 12.
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16. Przyciskiem MODE ustawić żądany format wyświetlania
czasu zegarowego:

24 Czas jest pokazywany w formacie 24-godzinnym,
używanym powszechnie w krajach europejskich. 

12 Czas jest pokazywany w formacie 12-godzinnym,
używanym powszechnie w Ameryce. 
Godziny popołudniowe oznaczane są na wyświet-
laczu literami PM.

17. Na koniec nacisnąć przycisk SET.

Procedura nastawiania jest zakończona. Funkcja budzenia jest
aktywna.

Zmiana czasu zegarowego, daty oraz czasu budzenia

1. Nacisnąć dwukrotnie przycisk SET, aby aktywować
 procedurę nastawiania. Na wyświetlaczu miga ustawiona
godzina czasu budzenia.

2. Naciskając przycisk SET, przejść do ustawienia, które 
ma być zmienione.

Zmienić ustawienie, naciskając przycisk MODE.

Zatwierdzić zmiany, naciskając przycisk SET.

3. Aby zakończyć procedurę nastawiania, nacisnąć 
ew. kilkakrotnie przycisk SET lub poczekać około 5 sekund.

Dokonane ustawienia zostały zapisane.

m

m

Wskazanie daty

W trybie wyświetlania czasu zegarowego naciskać krótko
przycisk MODE, aby wyświetlić datę.

m
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Korzystanie z funkcji budzenia

Wskazywanie czasu budzenia

Nacisnąć krótko przycisk ALARM ON/OFF. 
Na wyświetlaczu pojawia się ustawiony czas budzenia.

Aktywowanie/dezaktywowanie funkcji budzenia

W trybie normalnego wyświetlania czasu zegarowego
przytrzymać wciśnięty przycisk ALARM ON/OFF, aż pojawi 
się lub zniknie symbol alarmu . 

Wyłączanie sygnału budzenia

Rzucić budzik na podłogę, aby wyłączyć sygnał budzenia. 

Nacisnąć krótko przycisk ALARM ON/OFF, aby wyłączyć
sygnał  budzenia.

Po 24 godzinach budzenie zostanie ponowione o ustawio nym
czasie budzenia.

Jeżeli sygnał budzenia nie zostanie wyłączony, 
wyłącza się on automatycznie po 60 sekundach. 
Po 24 godzinach budzenie zostanie ponowione 
o ustawionym czasie budzenia.

m

m

m

m
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Wymiana baterii

Bateria musi zostać wymieniona, gdy wskazania na wyświet-
laczu staną się słabo czytelne. 

1. Używając śrubokręta
krzyżakowego, odkręcić
dwie śruby umieszczone
z lewej i prawej strony
wyświetlacza.

2. Wyjąć moduł 
budzika i odwócić 
go spodnią stroną 
do przodu. 

3. Odkręcić śrubkę 
w pokrywce komory
baterii i zdjąć tę
pokrywkę. 

4. Wymienić zużytą
baterię na nową 
tego samego typu. 

Zwrócić uwagę na właściwe
ułożenie  biegunów. Biegun
dodatni (+) musi być skie-
rowany do góry. 

AL

SE
T

AL
AR

M

ON
/OF

F

MO
DE

AL

SE
T

AL
AR

M

ON
/OF

F

MO
DE

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

• Wyjąć baterię, gdy jest zużyta lub gdy budzik nie
będzie przez dłuższy czas używany. W ten sposób
można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek
wycieku elektrolitu.
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5. Założyć pokrywkę komory baterii i przykręcić śrubkę. 

6. Włożyć moduł budzika 
z powrotem prawidłowo 
do piłki. Musi on się opierać 
na słupkach w piłce – patrz
rysunek obok.

7. Ponownie dokręcić śruby 
po obu stronach wyświetlacza.

Należy pamiętać o tym, że
wymiana baterii powoduje 
utratę wszystkich ustawień.

AL

SE
T

AL
AR

M

ON
/OF
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DE
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F
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DE

słupek

Nie dotykać nowej baterii gołymi rękami, tylko najlepiej
przez suchą szmatkę. Tłuste ślady pozostawione 
na powierzchniach stykowych zmniejszają ogólną
żywotność baterii.
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Czyszczenie

W razie potrzeby usunąć kurz z modułu budzika miękką
szmatką. Piłkę można przetrzeć lekko zwilżoną szmatką.

Dane techniczne

Model: 291 905

Bateria: 1 x LR44 / 1,5 V

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo 
do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

m

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

• Budzik nie działa. • Bateria prawidłowo włożona?
• Sygnał budzenia 

nie rozbrzmiewa.
• Funkcja budzenia nie jest

aktywna?

• Bateria zużyta?
• Wskazania wyświetlacza 

są ewidentnie błędne.
• Wyjąć baterię na kilka sekund 

i ponownie włożyć do budzika. 
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Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz włożona już bateria zawierają
wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do
ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów
powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony
środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji
odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego
zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem,
nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na
odpady domowe! 
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania
zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych.
Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie
przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu adminis-
tracja samorządowa.

Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako
zwykłych odpadów domowych! 
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, 
aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do
gminnych bądź miejskich punktów zbiórki wzgl. 
usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych 
w sklepach handlujących bateriami.

Baterie i akumulatory, które zostały oznaczone 
tymi literami, zawierają m.in. następujące substancje
szkodliwe: 
Pb = ołów, Cd = kadm, Hg = rtęć.

Pb
Cd
Hg
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Gwarancja

Udzielamy 3-letniej gwarancji od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą
 technologią  produkcji i poddany  precyzyjnej  kontroli jakości.
Gwarantujemy  niezawodność tego  produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady  materia łowe i  produkcyjne
będą  usuwane bezpłatnie.  Warunkiem uznania gwarancji
jest przedło żenie dowodu zakupu  produktu w Tchibo lub
u autoryzowanego partnera  handlowego Tchibo.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad  produktu prosimy
najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy
Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem
dalszy sposób  postępowania.

 Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek
 nieprawidłowej obsługi produktu, a także części  ulegające
zużyciu i materiały  eksploatacyjne. 

Części te można zamówić telefonicznie pod podanym
w tej gwarancji numerem  telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające  gwarancji można zlecić
odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena  odpowiada
naliczanym  indywidualnie kosztom własnym).



18

Polska

801 655 113
(koszt połączenia: 0,35 zł/min) 

od poniedziałku do niedzieli 
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

Aby uzyskać dodatkowe  infor macje o produkcie,
zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis
 gwarancyjny,  prosimy o kontakt telefoniczny
z Linią Obsługi Klienta.

W przypadku pytań dotyczących  naszych  produktów prosimy
 o podanie numeru artykułu.

Numer artykułu: PL 291 905 



Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją: (zakreślić)

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami i dołączyć
go do produktu.

Imię i nazwisko

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

Proszę o zwrot  artykułu bez  naprawy.

Proszę o  osza cowanie kosztów naprawy, jeżeli
przekroczą one kwotę 35 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami i dołączyć
go do produktu.

Opis usterki

Data zakupu Data/Podpis

Numer artykułu: PL 291 905 


