OMÓWIENIE:

Instrukcja obsługi
V01.1214

Gratulujemy zakupu naszego budzika HAPTIME YGH5230F z radiem FM. Ten radiobudzik FM ma funkcję
ustawiania podwójnego alarmu, dwa dzwonki alarmowe
(BB lub FM), wybór formatu godziny 12/24H, drzemkę i
czteropoziomową funkcję kontroli jasności. Dzięki
prostemu interfejsowi użytkownika, dużemu
wyświetlaczowi cyfrowemu i pełnoekranowemu
przyciskowi drzemki, poranne przebudzenie będzie
łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ciesz się
komfortowym przebudzeniem, dzięki opcji powtarzania
drzemki i nie stresuj się koniecznością ustawiania godziny
lub alarmu. Poświęć chwilę na przeczytanie i zrozumienie
niniejszej instrukcji, abyś potem mógł cieszyć się wygodą i
funkcjonalnością tego budzika.

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

FORMA

1. Ikona PM
2. Czas
3. Ikona alarmu 1
4. Ikona alarmu 2
5. Ikona trybu drzemki
6. Ikona pamięci stacji radiowych
7. Tryb uśpienia

Podłącz mikro końcówkę dostarczonego kabla do mikro
gniazda ładowania w urządzeniu YGH-5230F. Potem
podłącz końcówkę USB do adaptera DC-5 V 500 mAh lub
koncentratora USB, aby naładować urządzenia. Po
naładowaniu radiobudzik zacznie działać (adaptera nie ma
w zestawie).

Po wejściu do trybu wyświetlania czasu naciśnij przycisk [
] i wprowadź ustawienia alarmu 1. Na ekranie
pojawi się ikona alarmu „ ”, a wyświetlona godzina i
symbol „ ” zaczną migać.
miga

lub
naciśnij

Naciśnij przycisk [ ] w trybie wyświetlania czasu, aby
wprowadzić ustawienia czasu – wyświetlany czas zaczyna
migać.

GÓRA

naciśnij

naciśnij

Więcej funkcji:
Cztery poziomy sterowania jasnością
Dwa dzwonki alarmowe (BB lub FM)
Wybór formatu 12/24 H

lub

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:
Wielkość: 15,5X4,2x5,2 cm
Moc wejściowa: USB DC-5 V 500 mA
Typ baterii: 1* Wbudowana bateria płaska CR2032 3 V
(Nie ma możliwości demontażu i wymiany wbudowanej
baterii płaskiej CR2032. Po wyczerpaniu mocy zegar
przestaje działać, a wbudowana bateria płaska może
jedynie podtrzymywać ustawienia zegara i alarmu.)

1. Przycisk drzemki/przyciemniania
2. Wybór formatu 12/24H Włączenie/wyłączenie radia
/Głośność alarmu
3. Ustawienia czasu/Głośność radia
4. Alarm 1/Pamięć
5. Alarm 2/Sen
6. W górę
7. W dół
8. Resetuj
9. Gniazdo Micro USB (DC-5 V)
10. Antena

naciśnij

naciśnij

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [▲] lub [▼], aby dokonać
szybkiej regulacji.

3
Po wybraniu czasu naciśnij przycisk [
ustawienia.

], aby zapisać

naciśnij

lub

USTAWIENIA ALARMU 2
(Czas trwania alarmu: 30 minut)

naciśnij

4
Naciśnij przycisk [
H lub 24 H.

], aby przełączyć format czasu na 12
naciśnij

b. Jeśli wybrano dzwonek radia FM, naciśnij raz przycisk
[▲] lub [▼] raz, aby ręcznie dostroić stację radiową, a
naciśnij
potem naciśnij i przytrzymaj [▲] lub [▼], aby
automatycznie wyszukać stację radiową. Po wybraniu
Uwaga: po wybraniu formatu 12 H, na ekranie wyświetli
stacji radiowej.
się symbol PM.

Po włączeniu się alarmu ikona alarmu zaczyna migać.
Naciśnij przycisk [
], aby aktywować funkcję
drzemki i tymczasowo zatrzymać alarm. Potem ikona
alarmu „ ” i ikona „ ” zaczynają migać, a alarm
uruchomi się ponownie po 9 minutach.

2

Po wybraniu stacji radiowej wciśnij przycisk [ ], aby
ustawić poziom głośności radia, a następnie przyciski [▲]
lub [▼], aby dostosować poziom głośności radia od „L01”
(min.) do „L15” (maks.).

Po wejściu do trybu radia wciśnij przycisk [▲a] lub
[▼] / wciśnij i przytrzymaj przycisk [▲] lub [▼], aby
wybrać drugą ulubioną stację. Potem wciśnij i
przytrzymaj przycisk [
] do momentu
wyświetlenia ikony „MEM” i migającej liczby „01”, a
następnie wciśnij przycisk [▲] lub [▼] do chwili, gdy
liczba „02” zacznie migać. Ponownie naciśnij przycisk
[
], aby zapisać drugą ulubioną stację jako stację
zaprogramowaną 02.

lub
naciśnij

naciśnij

naciśnij

naciśnij

Uwaga:
a. Jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana
żadna czynność, urządzenie powróci do trybu
wyświetlania czasu.
b. Domyślny poziom głośności radia to L08.

Po włączeniu funkcji drzemki nacisnąć dowolny przycisk
oprócz przycisku [
], aby wyłączyć funkcję drzemki.
Ikona alarmu przestaje migać, ikona „
” znika z ekranu,
a alarm dźwiękowy wyłącza się.

ZATRZYMYWANIE ALARMU:

4

Po włączeniu się alarmu nacisnąć dowolny przycisk z
wyjątkiem przycisku [
], aby zatrzymać alarm.
Włączy się on ponownie następnego dnia.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [
wyłączyć radio FM.

SŁUCHANIE RADIA
[Częstotliwość FM: 76,0 MHZ-108,0 MHZ]:
1

W tym radiobudziku FM można zaprogramować łącznie
15 stacji, aby umożliwić ich szybkie wybieranie. Włącz
radio i ustaw swoje ulubione stacje radiowe postępując
zgodnie z poniższymi instrukcjami obsługi:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [ ] w trybie wyświetlania
czasu, aby włączyć radio w paśmie FM – na wyświetlaczu
pojawi się częstotliwość radiowa.

naciśnij

2
Wciśnij jeden raz przycisk [▲] lub [▼], aby ręcznie wybrać
stację radiową. Wciśnij i przytrzymaj przycisk [▲] lub [▼],
aby automatycznie wyszukać stację radiową.
Wyszukiwanie zostanie przerwane automatycznie po
znalezieniu stacji ze stabilnym sygnałem. (Jeśli dana stacja
nie jest Twoją ulubioną stacją, ponownie naciśnij i
przytrzymaj przycisk [▲] lub [▼] ponownie, aby
automatycznie wyszukać kolejną stację.)

] w trybie radia, aby

PAMIĘĆ RADIA:

1
Po wejściu do trybu radia naciśnij przycisk [▲] lub [▼] I
naciśnij i przytrzymaj przycisk [▲] lub [▼], aby wybrać
pierwszą ulubioną stację, a następnie naciśnij i przytrzymaj
przycisk [
]
do momentu wyświetlenia ikony „MEM” i migającej liczby
„01”. Potem ponownie naciśnij przycisk [
], aby
zapisać pierwszą ulubioną stację jako stację
zaprogramowaną 01.
lub
naciśnij

naciśnij

naciśnij

naciśnij naciśnij

naciśnij

lu
b

naciśnij
miga

miga

naciśnij

2

OSTRZEŻENIE:

Kontynuuj naciskanie przycisku [
], aby wybrać
czas uśpienia w zakresie od 05, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90
lub WYŁĄCZYĆ.

1. Urządzenie powróci do trybu wyświetlania czasu, jeśli
w ciągu 10 sekund od rozpoczęcia konfiguracji
godziny alarmu nie zostanie wykonana żadna
czynność.
2. Wyświetlacz powróci do trybu wyświetlania godziny,
jeśli w ciągu 5 sekund od wybrania stacji radiowej nie
zostanie wykonana żadna czynność.
3. Nie narażać urządzenia na działanie ekstremalnych
temperatur, np. bezpośrednich promieni słonecznych,
a także kurzu, wilgoci, itp.
4. Umieścić ściereczkę lub inny materiał ochronny
między zegarem i meblem.
5. Odłączyć zasilanie przed oczyszczeniem zegara
miękką ściereczką zwilżoną jedynie łagodnym
roztworem mydła z wodą.
6. Moc wejściowa adaptera zasilającego do tego
radiobudzika FM musi wynosić 5 VDC/500 mA.
7. Nie rozmontowywać zegara i dotykać żadnych jego
podzespołów.

naciśnij

3

Po wybraniu czasu uśpienia wyświetlacz będzie migał
przez około 5 sekund, a następnie powróci do interfejsu
naciśnij
trybu godziny. Wybrany czas uśpienia zostanie
automatycznie zapisany, a na ekranie pojawi się ikona
3
Przejdź do kroku nr 2, aby zapisać zaprogramowane stacje „SL”.
4
od 03 do 15 – w pamięci można zapisać łącznie 15 stacji
Wciśnij przycisk [
], aby sprawdzić czas pozostały
radiowych.
do uśpienia.
4
Naciśnij przycisk [
] w trybie radia, aby wybrać i
odtwarzać wcześniej zapisane, zaprogramowane stacje od
numeru 01 do 15.

5
Jeśli chcesz zastąpić wcześniej zapisaną stację
zaprogramowaną nową stacją, przejdź do kroku nr 2, aby
zapisać nową ulubioną stację pod tym samym numerem
przypisanym wcześniej zaprogramowanej stacji. W efekcie
wcześniej zaprogramowana stacja zostanie zastąpiona
nową, ulubioną stacją.

naciśnij

REGULACJA JASNOŚCI
(Cztery poziomy sterowania jasnością):
Naciśnij przycisk [
], aby dostosować jasność
wyświetlacza LED w zakresie od OFF (wył.), Low Light
(niska jasność), Medium Light (średnia jasność) i Bright
(jasny).

Uśpienie

naciśnij

Ustaw czas uśpienia do automatycznego wyłączenia radia:

1
Naciśnij przycisk [
] w trybie radia, aby wejść w
tryb uśpienia radia. Wyświetli się ikona „SL” i zacznie
migać czas uśpienia „05” (domyślny czas uśpienia wynosi
pięć minut).

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
1 x budzik z radiem FM
1 x kabel mikro-USB
1 x instrukcja obsługi

naciśnij

Radio wyłączy się automatycznie po upływie
zaprogramowanego czasu uśpienia.
naciśnij

lub

miga

3

naciśnij

Po zakończeniu ustawiania alarmu 1 na wyświetlaczu
pojawi się ikona „ ”.
Uwaga:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [▲] lub [▼], aby dokonać
a. Urządzenie powróci do trybu wyświetlania godziny,
szybkiej regulacji.
jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana
3
żadna czynność.
Naciśnij [ ], aby wybrać dźwięk alarmu (BB) lub dzwonka
b. BB pozostanie domyślnym sygnałem dźwiękowym
(radio FM):
alarmu, jeśli użytkownik nie dokona wyboru
pomiędzy opcją BB lub radio FM.
naciśnij

a. Jeśli wybrano dzwonek BB, nie można regulować
głośności. Wystarczy nacisnąć przycisk [
], aby
zapisać ustawienie alarmu 1.

naciśnij

WYZEROWANIE:
Wyzerowanie tego radiobudzika FM polega na
umieszczeniu spinacza na około 2 sekundy nad otworem
resetowania. Spowoduje to przywrócenie w zegarze
domyślnych ustawień fabrycznych i powrót do
domyślnego trybu wyświetlania czasu.

naciśnij

4

lub

lub

FUNKCJA DRZEMKI
(Czas drzemki: 9 minut).

naciśnij naciśnij

Naciśnij przycisk [▲] lub [▼], aby wyregulować minuty.
Wyświetlana godzina będzie się zmieniać wraz ze zmianą
minut.
miga

Naciśnij przycisk [▲] lub [▼], aby wyregulować minuty.
Wyświetlana godzina będzie się zmieniać wraz ze zmianą
minut.

naciśnij

lub

2

2
WRÓĆ

Wciśnij przycisk [ ], aby ustawić głośność dzwonka
radiowego. Domyślny poziom głośności alarmu wynosi 06
– wciśnij [▲] lub [▼], aby wybrać odpowiedni poziom
głośności (01-15 poziomów). Po wybraniu głośności
naciśnij przycisk [
], aby zapisać ustawienie
alarmu 1.

1

FUNKCJA:

BUDZIK
Z RADIEM FM
YGH5230F

1

KONFIGUROWANIE GODZINY:

miga

Funkcja podstawowa:
Zegar
Radio FM
Ustawienie podwójnego alarmu
Drzemka

USTAWIENIE ALARMU 1
(Czas trwania alarmu: 30 minut)

Po wejściu do trybu wyświetlania godziny naciśnij przycisk
[
], aby wprowadzić ustawienia alarmu 2. Sprawdź
ustawienia alarmu 1, aby ustawić nowy alarm. Po
zakończeniu konfigurowania alarmu 2 na wyświetlaczu
pojawi się ikona alarmu „ ”.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ALARMU 1 I
ALARMU 2:
Naciśnij raz przycisk [
] lub [
], aby włączyć
lub wyłączyć odpowiedni alarm. Jeżeli alarm 1 lub alarm 2
został aktywowany, wyświetla się powiązana z nim ikona
alarmu „ ” lub „ ”. Po wyłączeniu alarmu 1 lub alarmu
2 znika powiązana z nim ikona alarmu „ ” lub „ ”.

