
INSTRUKCJA OBSŁUGI
 BUDZIK ELEKTRONICZNY

GBE-200

PARAMETRY URZĄDZENIA

• Wyświetlacz LCD z podświetleniem
• Dzwonek:  mechaniczny
• Budzik: weekendowy i tygodniowy
• Funkcja drzemki
• Kalendarz: od 2014 do 2099 roku
• Zegar w układzie 12 lub 24 godzinnym
• Zasilanie: bateria 3xAAA (niedołączona)

OPIS PRZYCISKÓW
• SET Naciśnij i przytrzymaj "SET", aby wejść w tryb ustawiania daty i czasu
• UP (AL1 SET) Przytrzymaj "UP (AL1 SET)", aby wejść w tryb ustawień alarmu nr 1
• DOWN (AL2 SET) Przytrzymaj "DOWN (AL2 SET)", aby wejść w tryb ustawień alarmu nr.2
• SNOOZE / LIGHT Naciśnij przycisk "SNOOZE / LIGHT" raz aby włączyć podświetlenie ekranu LCD. Naciśnij 

przycisk SNOOZE / LIGHT ponownie w trakcie podświetlenia aby wyświetlić kalendarz. Wciśnięcie SNOOZE / 
LIGHT podczas alarmu wprowadza budzik w tryb „drzemki”

• AL1 ON / OFF; AL2 ON / OFF włączają i wyłączają alarmy

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami 

fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba, że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za 
ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły się urządzeniem

• Nigdy nie należy używać urządzenia w przypadku jego uszkodzenia. W takiej sytuacji należy skontaktować  się z 
autoryzowanym punktem serwisowym

• Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
• Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest 

zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania
• Ten produkt nie jest wodoodporny - nie zanurzać w wodzie
• Wyjmij baterie, gdy urządzenie nie jest w użyciu
• Better Product Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego 

używania urządzenia

INSTALACJA BATERII
• Zdejmij pokrywę baterii 
• Zainstaluj 3 baterie "AAA" (brak w zestawie) zgodnie z kierunkiem pokazanym wewnątrz obudowy baterii.
• Załóż pokrywę baterii
• Nie należy wkładać nowych i starych baterii razem
• Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych lub akumulatorów razem
• Zawsze wyrzucaj stare baterie w miejscach do tego wyznaczonych

USTAWIANIE GODZINY I DATY
• Przytrzymaj klawisz "SET", aby wejść w tryb ustawiań czasu i daty. Ikona ustawień miga
• Kolejność ustawień: RokMiesiącDataGodzinaMinuta12H \ 24Hwyjście
• Kliknij przycisk "UP" raz, ustawiona wartość zwiększy się o jedną cyfrę; przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, to 

przesunie się w górę o 8 cyfr / sekundę
• Kliknij przycisk "DOWN" raz, ustawiona wartość spadnie o jedną cyfrę; przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, to 

przesunie się w dół o 8 cyfr / sekundę
• Ustawienia 12H \ 24H: wciśnięcie przycisku "UP" lub  "DOWN" zmienia format wyświetlania godziny
• Jeśli żaden klawisz nie jest używany dłużej niż 30 sekund, system automatycznie zakończy tryb ustawień i 

zapisze zestaw danych



USTAWIANIE ALARMÓW
• Przytrzymaj "UP (AL1 SET)" aby wprowadzić tryb ustawień alarmu nr.1. Ikona do ustawienia miga.
• Kolejność ustawień: MF SS  MF  SS  MF SS  wyjście
• M-F S-S: Alarm ustawiony na każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do niedzieli)
• M-F: Alarm ustawiony na dni robocze (od poniedziałku do piątku)
• S-S: Alarm ustawiony na weekend (od soboty do niedzieli)
• Kliknij przycisk "UP" raz, aby przejść do następnego wyboru dni.
• Podczas powyższych działań, naciśnij przycisk SET, aby ustawić godzinę alarmu, naciśnij ponownie przycisk 

SET, aby ustawić minuty alarmu
• Kliknij przycisk "UP" raz, ustawiona wartość zwiększy się o jedną cyfrę; przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, to 

przesunie się w górę o 8 cyfr / sekundę
• Kliknij przycisk "DOWN" raz, ustawiona wartość spadnie o jedną cyfrę; przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, to 

przesunie się w dół o 8 cyfr / sekundę
• Jeśli żaden klawisz nie jest używany dłużej niż 30 sekund, system automatycznie zakończy tryb ustawień i 

zapisze zestaw danych
• Przytrzymaj klawisz "DOWN(AL2 SET)" aby wejść do trybu ustawień alarmu nr.2, tak samo jak do ustawień 

alarmu nr.1
• Po planowanym włączeniu alarm będzie dzwonił przez 1 minutę
• Gdy alarm dzwoni, naciśnij przycisk "SNOOZE / LIGHT", aby wejść stan drzemki, alarm włączy się ponownie po 

5 minutach. Naciśnij inny klawisz, aby wyłączyć alarm

OCHRONA ŚRODOWISKA
Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy 
je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych.

GWARANCJA
1) Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży określonej w dowodzie zakupu. Ujawnione w tym 
czasie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do serwisu 
producenta.
2) Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie urządzenia 
zgodnie z tą instrukcją.
3) Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności właściwych dla usunięcia wady 
objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania 
których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt a w tym zainstalowanie i czyszczenie 
urządzenia.
4) Gwarancją nie są objęte:
- baterie, akumulatory oraz elementy eksploatacyjne
- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania
użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej, a w szczególności zalanie wnętrza urządzenia
- uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego, częściowego zużycia urządzenia lub jego części zgodnie z 
właściwościami i przeznaczeniem urządzenia
- uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie oraz wynikłe z z 
użytkowania niezgodnego z instrukcją.
- celowego uszkodzenia sprzętu.
- uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania innego niż używanie w gospodarstwie domowym (np. dla celów 
komercyjnych lub zarobkowych)
5) Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeśli:
- w okresie gwarancji serwis producenta dokona naprawy, a sprzęt będzie wykazywał nadal wady uniemożliwiające 
używanie go zgodnie z przeznaczeniem
- naprawa nie zostanie wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym z reklamującym w 
formie pisemnej
- serwis producenta stwierdzi pisemnie, że usunięcie wady jest niemożliwe
6) Uprawnienia z tytułu gwarancji będą realizowane jedynie po przedstawieniu przez użytkownika paragonu fiskalnego 
potwierdzającego datę zakupu produktu.
7) Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z niezgodności towaru z umową.
Zgłoszenia napraw gwarancyjnych należy dokonywać telefonicznie w Serwisie Centralnym  producenta pod 
numerem +48 32 7202219 lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.gotie.pl
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