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UCIEKAJĄCY
BUDZIK®

®

To jest instrukcja użytkowania dla Tocky touch, budzika, który tocząc się
ucieka odtwarzając mp3, a następnie ukrywa się by wyciągnąć Cię z łóżka. Aby
zminimalizować ryzyko uszkodzenia ciała, zapobiec utracie gwarancji i/lub
zniszczenia produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi gdy przywitasz Tocky
touch w Twoim domu.
Budziki przeznaczone są wyłącznie do odtwarzania legalnie nabytych utworów.
Odtwarzanie utworów nielegalnych jest zakazane. Użytkownik, nabywając
budzik wyraża zgodę na takie zasady użytkowania, zgodne z ustawą o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
© 2013 Kusha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ten materiał został przygotowany w oparciu o oryginalne materiały firmy
Nanda Home Inc, wszelkie elementy graficzne oraz opisy techniczne są
własnością firmy Nanda Home. Tłumaczenie na język polski zostało wykonane
przez firmę Kusha, wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie, powielanie,
wykorzystywanie całości bądź części materiałów bez zgody autorów
zabronione. Tocky® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Nanda Home
Inc. Uciekający Budzik® jest nazwą handlową zastrzeżoną w Urzędzie
Patentowym RP, świadectwo ochronne nr Z-382199. Zaprojektowano w USA.
Wyprodukowano w Chinach. Produkt chroniony patentem.
Dystrybucja w Polsce: Kusha

UCIEKAJĄCE
BUDZIKI

anatomia tocky

CZEŚĆ!
TO JA, TOCKY!
Głośnik i mikrofon
Koszulka silikonowa - SKIN
Tarcza wyboru (dotykowa)
Czas alarmu (w pozycji 24h lub am)

Czas zegara

Czas alarmu (w pozycji pm)
Włącznik/Wyłącznik i Przycisk nagrywania
Przycisk przełącznika
Gniazdo USB
Noga

Naciśnij przełącznik aby aktywować, wejść
w ustawienia, lub wrócić do ekranu głównego

szybki start

Naciśnij raz, aby włączyć
podświetlenie. Naciskaj ponownie
aby zmieniać inne ustawienia.
Przytrzymaj przez 2 sekundy
aby wyjść z menu lub wyłączyć
alarm (gdy dzwoni budzik).

Przesuwaj palec dookoła tarczy, aby zmieniać cyfry na wyświetlaczu

Moje cyfry zmieniają się
tak szybko jak szybko
kręcisz palcem wokół
mojej tarczy dotykowej.

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć funkcję

W moim menu ustawień alarmu,
naciśnij przycisk włącznika/
wyłącznika przez 1 sekundę, aby
zmienić stan alarmu. Kiedy rozpocznę
pobudkę, będę dzwonił i toczył się.
Naciśnij i przytrzymaj przełącznik
silikonowy aby wyłączyć mój alarm.

dodaj muzykę
Możesz nagrać lub wgrać ponad 6 godzin dźwięków do
Twojego Tocky touch! Wejdź w ustawienia muzyki
naciskając przełącznik i przyciskaj aż napis PLAY pojawi
się na ekranie. Utwór który wybierzesz będzie pierwszym,
który będzie Cię budził gdy zadzwoni Tocky, kolejne
ścieżki będą odtwarzane w dalszej kolejności.
Utwór przypisany do numeru podanego na wyświetlaczu
jest odtwarzany i powtarzany. Zakręć by zmienić utwór.

Utwór 0 jest moim wbudowanym
dźwiękiem. Nie możesz na nim
nagrać własnego utworu.

Nagraj swój własny głos: Naciśnij i przytrzymaj
przycisk nagrywania pod napisem -rEC przez
1 sekundę, aby nagrywać w miejscu bieżącej ścieżki.

Wgraj utwory mp3 przy dowolnym ekranie wyświetlacza
Tocky postępując według poniższych wskazówek. Kiedy
wgrywasz utwory, tekst UPLOAD jest wyświetlany na ekranie
(inne funkcje Tocky nie są dostępne w tym czasie)

Podłącz kabel USB do
Tocky i do komputera
Znajdź dysk Tocky
w swoim komputerze
Przenieś pliki MP3
z komputera na dysk Tocky
Bezpiecznie usuń dysk z systemu
komputera i odłącz budzik. Istnieje
zagrożenie utraty danych lub
uszkodzenia dysku jeśli ten nie będzie odłączony poprawnie.

inne ustawienia
USTAWIENIA
Przełącz się między ekranami, gdzie znajdziesz kilka dodatkowych ustawień. Używaj tarczy, aby
zmieniać, przesuwaj palec wokół tarczy, zatrzymuj ruch, aby przestawiać domyślne ustawienia Tocky.

głośność
budzika

ilość
minut
drzemki

toczenie
wł./wył.
(on/off)

wybór
wersji
godzin
12/24h

efekty
dźwiękowe
wł./wył.
(on/off)

DRZEMKA
Kiedy budzik dzwoni, dotknij gdziekolwiek na tarczy aby włączyć drzemkę.
Po minięciu drzemki naciśnij i przytrzymaj chwilę przełącznik, aby wyłączyć alarm.

FUNKCJA USYPIANIA
Masz problem z zaśnięciem? Użyj funkcji usypiania. Naciśnij przełącznik raz, aby włączyć podświetlenie,
a następnie zakręć palcem wokół tarczy dotykowej. Wybrany na ekranie PLAY utwór zostanie
odtworzony i powoli wyciszony, by utulić Cię do snu.

BEZPIECZEŃSTWO
Naciśnij przełącznik w dowolnym momencie, gdy Tocky toczy się, aby wyłączyć ruch.
Nie używaj Tocky blisko wody i nie umieszczaj go blisko szklanki z wodą. Nie używaj Tocky bez
ochronnej koszulki silikonowej.

DEMONSTRACJA
Z dowolnego ekranu, naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez 4 sekundy. Tocky będzie odtwarzał dźwięki
i toczył się. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik ponownie, aby wyłączyć demonstrację.

wymiana baterii i koszulki (Skin)
Przed użyciem Tocky, lub gdy symbol BAtt pojawi się na ekranie, wymień baterie
postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami

Zsuń ochronne etui silikonowe "skin"
Przekręć i rozłącz dwie półkule
Odkręć drzwiczki baterii przy użyciu śrubokręta *
Włóż 3 nowe baterie AAA (zalecane baterie litowe, nie używaj akumulatorów)
Zamknij i przykręć drzwiczki baterii
Połącz, skręć i zablokuj dwie półkule. Postępuj zgodnie z oznaczeniami.
Wywróć koszulkę (skin) na lewą stronę. Wyrównaj z tylną nóżką i przełącznikiem.
Naciągnij skin na skorupę Tocky'ego. Wyrównaj LCD, gniazdo USB i otwory głośnika.

Drzwi baterii

przednia noga
przełącznik
tylnia noga
przednia noga

Skręć razem 2 skorupy kuli

Wyrównaj koszulkę używając przycisku i nóżek

ostrzeżenia!
Przed użyciem Tocky, prosimy zapoznać się z poniższymi, ważnymi ostrzeżeniami.
-

Tocky nie jest zabawką. Dzieci poniżej 6 r.ż. powinny być nadzorowane, kiedy jest używany.
Tocky jest urządzeniem przeznaczonym do używania wyłącznie w pomieszczeniach.
Tocky powinny stać na szafce nocnej nie wyższej niż 1 metr.
Tocky nie może być używany bez ochronnego etui silikonowego "SKIN". Plastikowe skorupy nie mogą
nigdy uderzyć w podłogę w czasie działania budzika.
- Upewnij się że obie połówki skorupy Tocky są połączone i zablokowane zanim rozpoczniesz używanie
budzika.
- Jeśli w pomieszczeniu, gdzie mieszka Tocky znajduje się balkon lub dostęp do schodów w dół, fizyczna
bariera powinna być wykorzystywana w celu uniknięcia zagrożenia upadku - Tocky z balkonu lub ze
schodów.
- Nie wolno rzucać ani zrzucać Tocky'ego. Pozwól mu stoczyć się samodzielnie.
- W pobliżu budzika nie należy umieszczać płynów lub szklanki z wodą, które mogą być zrzucone przez
budzik.
- Nie wolno otwierać produktu, samodzielnie naprawiać i/lub usuwać elementów wewnętrznych.
- Nie wolno używać, jeśli produkt jest uszkodzony. Nie staraj się samodzielnie naprawiać, jeśli jest zepsuty.
- Baterie muszą być umieszczone w Tocky zgodnie z oznaczoną polaryzacją.
- Nigdy nie miksuj starych baterii z nowymi lub standardowych baterii z akumulatorami), nie używaj
akumulatorów.
- Rozładowane baterie należy usunąć z Tocky i oddać do punktu zbiórki zużytych baterii
- Zawsze odłączaj dysk Tocky z systemu komputera przed odłączeniem przewodu USB od komputera
- Nie należy żuć etui silikonowego. Jeśli Twoje zwierzę uszkodziło skin, skontaktuj się z nami w celu zakupu
nowego skina przed ponownym użyciem budzika.

