
Instrukcja obsługi
Mówiący po angielsku

Budzik/zegarek jabłuszko
HAPTIME® YGH-335

Funkcje:
1.Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury

powietrza w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza.
2.Głosowe oznajmianie godziny i temperatury w języku 

angielskim z jednoczesnym podświetleniem 
wyświetlacza niebieskim światłem.

3.Możliwość włączenia lub wyłączenia oznajmiania 
okrągłej godziny lub oznajmiania godziny w przedziale 
od 7:00  do 21:00.

4.Możliwość aktywowania lub dezaktywowania alarmu.

Opis urządzenia

Zegarek ma formę jabłka. O góry znajduje się przycisk 
„TAL” w postaci ogonka. Jeśli ogonek jest przekrzywiony 

w prawo, wówczas budzik stoi przodem do nas. Na środku 
przedniej ściany znajduje się wyświetlacz.

Z tyłu (kiedy ogonek skierowany jest w lewo) mamy:



• na środku u góry otworki głośnika,
a na prawo od głośnika kolejno od góry:

• przycisk „D”,
• przycisk „MODE”,
• i na dole przycisk „S”.

Niżej na środku znajduje się dość duża pokrywa komory na 
baterie, którą otwiera się pociągając u dołu paznokciem za 

jej uchwyt.

Użytkowanie budzika

1. Wkładanie baterii

Otwórz pokrywę baterii i włóż dwie baterie AAA zgodnie 
z oznaczeniami plus minus (płaską stroną w kierunku 

sprężynek). Zamknij pokrywę baterii.

Budzik włączy się odgrywając melodię. Naciśnij przycisk 
„TAL”, aby zgarek przerwał odgrywanie melodii.

2. Działanie przycisków

Przycisk „TAL”

W normalnym trybie pracy, naciśnięcie przycisku „TAL” 

powoduje głosowe oznajmianie godziny i temperatury oraz 

podświetlenie wyświetlacza na niebiesko na kilkanaście 

sekund .



Przycisk „D” (pierwszy z góry)

Krótkie naciśnięcie przycisku „D” w normalnym trybie 

wyświetlacza, przełącza prezentację godziny między trybem 
dwunasto-, a dwudziestoczterogodzinnym.

Długie naciśnięcie przycisku „D”, aż do usłyszenia sygnału 

dźwiękowego, przełącza między skalą Fahrenheita a 
Celsjusza.

Przycisk „S” (na dole)

W normalnym trybie pracy wyświetlacza, wciśnięcie 

przycisku „S” przełącza między kilkoma melodiami alarmu.

Przycisk „MODE” (Ustawienia)

Naciśnięcie przycisku „MODE” w normalnym trybie 

wyświetlacza, włącza ustawianie godziny.

3. Symbole na wyświetlaczu

W normalnym trybie wyświetlania godziny znak „:” mruga.

Kiedy wyświetlany jest symbol  budzika alarm jest 

aktywny. Po nadejściu ustawionej godziny zegarek powie 

aktualny czas i temperaturę oraz zacznie powtarzać 

ustawioną melodię alarmu przez minutę.

Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wyłączyć alarm.

Symbol dzwonka oznacza, że włączone jest oznajmianie
czasu co godzinę.



Symbol ((•)) (kropki w podwójnych nawiasach) oznacza 

włączenie oznajmiania czasu i temperatury co godzinę w 
przedziale między 7:00 a 21:00.

Symbol „PM” oznacza włączony dwunastogodzinny tryb 

wyświetlania godziny.

4. Ustawianie godziny.

W normalnym trybie wyświetlania czasu, naciśnij przycisk 

„MODE”, aby wejść w tryb ustawiania godziny (usłyszysz 

dźwięk, a godzina zacznie migać). Naciśnij przycisk „D”, aby 

ustawić godzinę, a przycisk „S”, aby ustawić minuty.

Zegarek wyjdzie z trybu ustawiania, jeśli przez kilka sekund 
nie naciśnie się żadnego przycisku. Będzie to sygnalizowane 

dźwiękiem.

5. Ustawianie alarmu.

W normalnym trybie wyświetlania, naciśnij przycisk „MODE” 

dwa razy (każdemu naciśnięciu towarzyszy dźwięk), aby 

wejść w tryb ustawiania alarmu (usłyszysz dwa dźwięki, a 

godzina alarmu będzie migać). Następnie naciśkaj przycisk

„D”, aby ustawić godzinę i przycisk „S”, aby ustawić minuty.

Budzik wyjdzie z trybu ustawiania, jeśli przez kilka 
sekund nie naciśnie się żadnego przycisku. Wyjście 

z trybu ustawień będzie sygnalizowane dźwiękiem.



6. Aktywowanie i dezaktywowanie alarmu.

W normalnym trybie wyświetlania, naciśnij przycisk „MODE” 
trzy razy, a następnie przycisk „S”, aby aktywować lub 

dezaktywować funkcję alarmu. Dźwięk oznacza 
aktywowanie alarmu, a na wyświetlaczu pojawi się symbol 

budzika. Kiedy po naciśnięciu przycisku „S” nie ma dźwięku 
i symbolu budzika na wyświetlaczu, oznacza to, że alarm 

jest nieaktywny. Nie naciskaj żadnych klawiszy przez kilka 
sekund, aby wyjść z trybu ustawień, co będzie 

zasygnalizowane dźwiękiem.

7. Ustawienie oznajmiania czasu co 

godzinę.

W normalnym trybie wyświetlania, naciśnij przycisk „MODE” 

trzy razy, a następnie naciskaj przycisk „D”.

• Jeden wysoki dźwięk oznacza włączenie oznajmiania 

czasu co godzinę. Na ekranie zostanie wyświetlony 

symbol dzwonka.

• Kolejne naciśnięcie przycisku „D” (podwójny wysoki 

dźwięk), włącza oznajmianie czadu co godzinę w 

przedziale czasowym od 7:00 do 21:00. Na ekranie 

zostanie wyświetlony symbol kropki w podwójnych 

nawiasach.



• Kolejnemu naciśnięciu przycisku „D” towarzyszy niższy 

pojedynczy dźwięk, a na ekranie nie będzie symboli 

dzwonka i kropki w podwójnych nawiasach. Oznacza to 

wyłączenie funkcji oznajmiania czasu co godzinę.

8. Przełączanie temperatury między skalami 
Fahrenheita na Celsjusza

W normalnym trybie wyświetlania, naciśnij i przytrzymaj 

przycisk „D”, aż usłyszysz dźwięk, aby przestawić skalę 

z Fahrenheita na Celsjusza lub odwrotnie. Jeśli na 

wyświetlaczu widnieje symbol „°F”, temperatura będzie 

podawana w stopniach Fahrenheita. Jeśli widnieje symbol 

„°C”, temperatura będzie oznajmiana w skali Celsjusza.

Uwaga
Gdy produkt był używany przez długi czas, a wyświetlacz 

staje się nieczytelny, należy zmienić baterie na nowe tego 
samego rozmiaru i ustawić zegarek ponownie. 


	Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko
	HAPTIME® YGH-335
	Funkcje:
	Opis urządzenia
	Użytkowanie budzika
	1. Wkładanie baterii
	2. Działanie przycisków
	Przycisk „TAL”
	Przycisk „D” (pierwszy z góry)
	Przycisk „S” (na dole)
	Przycisk „MODE” (Ustawienia)

	3. Symbole na wyświetlaczu
	4. Ustawianie godziny.
	5. Ustawianie alarmu.
	6. Aktywowanie i dezaktywowanie alarmu.
	7. Ustawienie oznajmiania czasu co godzinę.
	8. Przełączanie temperatury między skalami Fahrenheita na Celsjusza

	Uwaga

