
 

 

Instrukcja obsługi: Budzik snajpera 

 

Znaczenie przycisków: 

 

M – tryb czasu 

S – ustawienia czasu 

MODE – tryb pistoletu 

SET – ustawienia pistoletu 

 

• - nagrywanie dźwięku 

    - odtwarzanie dźwięku 

 

 

1. Instalacja baterii: 

Włóż 4 nowe baterie typu AA do budzika oraz 2 nowe baterie tego samego typu do pistoletu. Baterie należy 

instalować zgodnie z ich polaryzacją (szczegółowe oznaczenia znajdują się pod pokrywami). Pamiętaj, że: 

- należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych; 

- nie należy umieszczać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii jednocześnie; 

- wyczerpane baterie należy wyjąć i zastąpić je nowymi; 

- nie należy ładować baterii, które nie są przewidziane do ładowania; 

- baterie przewidziane do ładowania należy wyjąć z pokrywy i ładować jedynie pod nadzorem osób 

dorosłych; 

- nie należy wyrzucać baterii do śmieci; 

- nie wolno zwierać zacisków zasilania. 

 

2. Ustawianie zegara: 

Wciśnij przycisk M i przytrzymaj go przez 3 sekundy do momentu, aż dwie pierwsze cyfry zaczną mrugać. Użyj 

przycisku S, aby ustawić odpowiednią godzinę. Następnie przełącz się do ustawienia minut za pomocą 

przycisku M. Ustaw odpowiednie minuty za pomocą przycisku S. Aby zakończyć ustawienia zegara, wciśnij 

ponownie M. 

 

3. Ustawianie budzika: 
 

Wciśnij przycisk M, aby przełączyć się do trybu budzika. Następnie przytrzymaj przycisk M przez 3 sekundy, a 

symbol dzwonka na wyświetlaczu zacznie mrugać. Używając przycisku S, możesz włączyć oraz wyłączyć 

funkcję budzika. Za pomocą przycisku M ustaw tryb „NORMAL” lub „HARD”.  
 

Po wciśnięciu przycisku M pierwsze dwie cyfry zaczną mrugać. Użyj przycisku S, aby ustawić odpowiednią 

godzinę alarmu. Następnie przełącz się do ustawienia minut za pomocą przycisku M i ustaw je przyciskiem S. 

Aby zakończyć ustawienia budzika, wciśnij M. 
 

Gdy nadejdzie godzina alarmu, ekran budzika zacznie się świecić, a symbol dzwonka zacznie mrugać. 

Usłyszysz wówczas dźwięk budzika, który trwać będzie przez 3 minuty lub do momentu wykonania strzału do 

tarczy. Budzik przejdzie wówczas w tryb uśpienia (drzemki). Będzie się uaktywniać co 5 minut do momentu, 

aż nie zostanie całkowicie wyłączony.  

 

TRYB „NORMAL” 
 

Aby wyłączyć budzik poprzez tryb drzemki, należy wykonać jeden strzał do tarczy lub wcisnąć przycisk M. W 

celu ostatecznego wyłączenia alarmu należy wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk M.   
 

 

 

 



 

 

 

TRYB „HARD” 

Aby wyłączyć budzik poprzez tryb drzemki, należy wykonać pięć strzałów do tarczy lub wcisnąć przycisk M. W 

celu ostatecznego wyłączenia alarmu należy wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk M.   

 

4. Tryb strzelania: 
 

Wciśnij przycisk MODE, aby uaktywnić tryb grania. Następnie użyj przycisku SET, aby wybrać rodzaj gry: 

GAME 1 lub GAME 2. Aby zatwierdzić, wciśnij ponownie przycisk MODE i zacznij grę. 

 

GAME 1: gra ćwicząca i poprawiająca refleks. Twoim zadaniem jest trafienie do tarczy w jak najszybszym 

czasie. Gra rozpoczyna się po pierwszym strzale aktywującym zabawę. Do dyspozycji masz kilka strzałów i w 

zależności od tego, jaki czas osiągniesz, usłyszysz inne słowa. Jeśli trafienie do tarczy zajmie Ci ponad 1 

minutę, nie usłyszysz nic. 
 

GAME 2: gra ćwicząca strzały. Rozpoczyna się po pierwszym strzale aktywującym zabawę. Do dyspozycji masz 

kilka strzałów. Jeśli je wykonasz, zakończysz zabawę. 
 

Aby zakończyć grę, wciśnij przycisk MODE. 

 

5. Nagrywanie dźwięku: 
 

Wciśnij i przytrzymaj przycisk •. Po usłyszeniu dźwięku zacznij nagrywać swoją melodię. Nagranie zostanie 

zarejestrowane po ponownym usłyszeniu początkowego dźwięku. Aby odtworzyć swoją melodię, wciśnij i 

przytrzymaj przycisk     . 

 

WSKAZÓWKA: Użyj swojej ulubionej melodii jako dźwięk do budzika. 


