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2 Polski Bezpieczeństwo 
 

 

Bezpieczeństwo 
Jeśli produkt jest uszkodzony, przed jego użyciem prosimy o kontakt. 

Nie używaj Bodyclock Active, jeśli obudowa lampy jest pęknięta, uszkodzona lub jej brakuje. 
Jeśli musisz zdjąć obudowę lampy, najpierw odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i pozwól mu 
się schłodzić. 
 
Obudowa lampy nagrzewa się, kiedy światło jest włączone, więc trzymaj urządzenie z dala od 
wszystkiego, co 

 
może zostać uszkodzone przez działanie ciepła. 

Nie otwieraj podstawy — wewnątrz nie ma żadnych części do wymiany przez użytkownika.    

Wyłącznie do stosowania wewnątrz pomieszczeń.   

Chroń przed wodą i wilgocią.   
Należy trzymać przewód z dala od gorących powierzchni. Jeśli przewód został uszkodzony, musi 
być wymieniony przez Lumie, dystrybutora Lumie lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę 
w celu uniknięcia niebezpieczeństwa. 

Urządzenie nie powinno być używane przez osoby ani na osobach, które są nieprzytomne, pod 
narkozą lub niezdolne do działania np. pod wpływem alkoholu. 

Kompatybilność elektromagnetyczna 

Ten produkt jest zgodny z normą kompatybilności elektromagnetycznej dla urządzeń medycznych 
i prawdopodobnie nie powoduje żadnych zakłóceń wpływających na inne produkty elektryczne 
i elektroniczne w jego pobliżu. 
Jednakże radiowe urządzenia nadawcze, telefony komórkowe oraz inny sprzęt elektryczny/elektroniczny 
mogą zakłócać pracę tego produktu; jeśli to się zdarzy należy odsunąć produkt od źródła zakłóceń. 
W rzadkich przypadkach tam, gdzie funkcja produktu została utracona wskutek działania EMC, 
należy odłączyć produkt od źródła zasilania na 5 sekund i następnie ponownie go uruchomić. Jeśli 
problem się utrzyma, proszę skontaktować się z Działem Wsparcia. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat środowiska elektromagnetycznego, 
w którym można obsługiwać urządzenie, należy odnieść się do strony internetowej: 
www.lumie.com/stronas/e-m-c. 

Utylizacja 
 

Po zakończeniu eksploatacji nie należy wyrzucać urządzenia wraz z odpadami z gospodarstwa 
domowego. Należy

 
oddać do oficjalnej stacji recyklingu w celu odpowiedniej utylizacji. 

 
SN 

 
Numer seryjny 

 

 
Nie wyrzucać wraz z innymi 
odpadami domowymi. 
Utylizować w stacji recyklingu. 

 
 

 

 
Bezpiecznik 

 

  
Europejska Deklaracja 
Zgodności: 
Klasa I Urządzenie Medyczne 

 

 
 
Przeczytać instrukcję obsługi 

 

 
Podwójnie izolowane   (Klasa 
II elektryczna) 

 

 
Producent: Lumie, 3 
The Links, Bar Hill, 
Cambridge, CB23 8UD, UK. 

 

 
 
Zachować ostrożność 

 
 

 
Zasilanie AC (prąd zmienny) 

 

 
 
Chroń przed wilgocią 

 

 
 
Uwaga - gorąca powierzchnia 

 

 
Członek systemu recyklingu 
„Green Dot” (Zielony Punkt) 

 

 
 
Wyłącznie do stosowania 
wewnątrz pomieszczeń 

   

 
 
Nadaje się do recyklingu 
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Wprowadzenie 
Lumie Bodyclock Active budzi Cię światłem wschodzącego słońca, co pomaga 
w sposób naturalny regulować Twój rytm snu i budzenia. Budzisz się w lepszym 
nastroju, wstawanie jest łatwiejsze i czujesz się bardziej ożywiony w ciągu dnia. Istnieje 
również gasnące światło zachodu słońca, które pomaga Ci zakończyć dzień i zasnąć. 

Najlepiej, gdy używasz Bodyclock Active przez cały rok, aby zachować odpowiednie cykle 
snu i budzenia się. 

W badaniach klinicznych stosowanie „symulatorów świtu”, takich jak Bodyclock 
Active wiąże się z poprawą nastroju, sił witalnych, produktywności oraz lepszej jakości 
snu i budzenia†. Pomagają one również osobom cierpiącym na SAD (choroba 
afektywna sezonowa) i depresję zimową radzić sobie z ciemnymi zimowymi 
porankami. 

Lumie jako pierwsza firma wypuściła na rynek symulator świtu i zaczęła sprzedawać 
wczesną wersję Bodyclock w 1993 roku. 

Należy przeczytać te instrukcje uważnie, aby skorzystać jak najlepiej ze swojego 
Bodyclock Active. 
† Acta Psychiatr Scand 1993 Lipiec; 88 (1):67-71. 

Właściwości 

Bodyclock Active jest dostarczany gotowy do użytku z ustawieniami, które 
według nas są najbardziej popularne wśród użytkowników; wszystko, co musisz 
zrobić to osadzić żarówkę, ustawić aktualny czas i nastawić godzinę budzenia. 

Standardowe ustawienia są następujące: 

• Opcjonalny 30-minutowy zachód słońca, aby pomóc Ci zasnąć. 

• 30-minutowy wschód słońca, aby łagodnie Cię obudzić, po którym następuje brzęczyk 
alarmu budzika. 

• Wyświetlacz zegara, który automatycznie ciemnieje do niskiego poziomu w czasie zachodu 
słońca. 

Alternatywnie, Bodyclock Active zapewnia zakres innych opcji, aby dopasować 
się do indywidualnych preferencji. Na przykład, możesz wybrać: 

• Dłuższy lub krótszy wschód słońca i zachód słońca. 

• Inny dźwięk alarmu lub radio. 

• Wyświetlacz zegara, który jest wyłączony lub pozostaje jasny w nocy. 
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Uruchomienie 
Tutaj znajdziesz informację, jak ustawić swój Bodyclock Active po raz pierwszy. 

Żarówka zestawie dołączona jest do zestawu, zapakowana w oddzielne pudełko 
i należy osadzić ją w Bodyclock Active przed użyciem. 

Oprawa lampy może być dostarczona jako już oddzielona od podstawy, w takim 
przypadku należy pominąć następny krok. 

aby zdjąć oprawę lampy 

Oprawa lampy jest przymocowana do podstawy Bodyclock Active za pomocą 
dwóch wewnętrznych klipsów, po jednym z każdej strony oprawy: 

 
 
 

Klips Klips 
 

Naciśnij tutaj 
 
 
 
 

• Przytrzymaj podstawę Bodyclock Active jedną ręką. 

• Pchnij mocno przy jednym końcu oprawy lampy, aby zwolnić klips. 

• Zdejmij oprawę lampy. 

aby osadzić żarówkę 

• Wkręć żarówkę do oprawki. 

• Ponownie załóż oprawę lampy, dociskając ją w dół, aż klipsy wskoczą na 
swoje miejsca. 

 
aby umieścić Bodyclock active 

• Zdecyduj, gdzie postawisz swój Bodyclock Active. 

Idealnym miejscem jest stolik przy łóżku obok wezgłowia, w pobliżu gniazdka 
zasilania sieciowego. 
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aby ustawić Bodyclock active 

 
Ustaw   
czas – 

 

 Następne 
ustawienie 

Ustaw 
czas + 

• Włóż wtyczkę do gniazdka i włącz zasilanie. 

Zostaniesz poproszony o wprowadzenie podstawowych ustawień: 
 

 

Wyświetlacz pokazuje (na przykład) Co robisz 
 

USTAWIENIE CZASU 
 Użyj – lub +, aby ustawić aktualny czas 

(format 24-godzinny). 

    Naciśnij   , aby kontynuować. 
 

USTAWIENIE CZASU BUDZENIA 
 Użyj – lub +, aby ustawić czas, kiedy chcesz 

być obudzony (format 24-godzinny). 

Naciśnij , aby kontynuować. 
 

DŹWIĘK BUDZIKA Na tym etapie możesz zignorować 
                       pozostałe opcje. Odczekaj 12 sekund, aż        

wyświetlacz powróci do normalnego 
stanu. 

 
 

aby aktywować alarm 

Kiedy jesteś gotowy do snu: 

• Naciśnij .	

• Wyświetlacz	pokazuje	 , aby	potwierdzić,	że	alarm	został	ustawiony	wraz	ze	
światłem	wschodu	słońca	oraz	pokazuje	typ	alarmu	oraz	ustawiony	czas	
budzenia;	na	przykład:	

BRZĘCZYK ALARMU    



	

  
 

 

 

6 Polski                                               Funkcja lampki i radia 
 

 

Funkcja lampki i radia 
Twój Bodyclock Active może być wykorzystany, jako lampka przy łóżku, 
w której możesz ustawić preferowaną jasność. 

Bodyclock Active również odbiera radio FM i posiada pięć innych opcji 
dźwiękowych pomagających się zrelaksować lub zamaskować inne dźwięki, 
kiedy starasz się zasnąć: 

 
 

Poranny 
świergot 

Kogut Fale Biały 
szum 

Brzęczyk 
alarmu 

Radio 

 
 

      
 

 

Można również wykorzystać radio lub dowolne dźwięki jako dźwięk alarmu. 

Uwaga: Wysuń antenę dla uzyskania lepszego odbioru. 
 

funkcja lampki przy łóżku 

 
Przyciemnienie 

światła 
Rozjaśnienie 

światła 
 

• Przytrzymaj , aby ustawić poziom pożądanego światła. 

• Przytrzymaj  ,  aby wyłączyć światło. 

Uwaga: Jeśli pozostawisz światło włączone, wyłączy się ono automatycznie po 
90 minutach. 



	

  
 

 

 

Funkcja lampki i radia Polski 7 
 

 

funkcja radia  
 

Zmiana   Radio lub dźwięki   Regulacja 
głośności on/off      strojenia 

 

 

• Naciśnij ,       aby włączyć radio. 

• Użyj , aby dostroić stację. 

• Naciśnij ,  aby ustawić głośność. 
Krótko naciskaj strojenie ręcznie. Dłuższe naciśnięcie powoduje przeskoczenie 
do następnej stacji, kiedy zwolnisz przycisk. 

• Naciśnij ,  aby wyłączyć radio. 
Uwaga: Jeśli radio było włączone krócej niż 12 sekund, naciśnij 
 ponownie, aby pominąć dźwięki. 

 
jak odtwarzać dźwięki dobrego samopoczucia 

• Naciśnij    dwa razy, aby wybrać dźwięki. 

• Użyj , aby wybrać pożądany dźwięk. 

• Naciśnij ,  aby ustawić głośność dźwięków. 

• Naciśnij  ,    ,,, , , aby wyłączyć dźwięki. 
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Korzystanie z funkcji alarmu 
Kiedy jesteś gotowy do snu, musisz wyraźnie aktywować alarm na następny 
ranek. To rozpocznie przyciemnianie światła do efektu zachodu słońca. 

Bodyclock Active zbudzi Cię łagodnym światłem wschodu słońca, zakończonym 
dźwiękiem alarmu budzika o godzinie, którą nastawiono. 

Drzemka 

 
Aktywowanie/ 

kasowanie 
alarmu 

 
aby aktywować alarm 

Kiedy jesteś gotowy do snu: 

• Naciśnij . 

Wyświetlacz pokazuje , aby potwierdzić, że alarm został ustawiony wraz 
ze światłem wschodu słońca, i pokazuje dźwięk alarmu oraz godzinę 
budzenia, którą ustawiłeś; na przykład: 

BRZĘCZYK ALARMU 

    

W pojawia się, jeśli wybrałeś jedno z ustawień GŁOŚNOŚĆ ZANIK AUTO 
lub GŁOŚNOŚĆ ZANIK PERM, aby wyłączyć radio lub dźwięk dobrego 
samopoczucia; patrz Wybieranie opcji snu, strona 12. 

Jeśli pozostawisz włączoną funkcję lampki przy łóżku, światło będzie stopniowo 
zanikać, aby pomóc Ci zasnąć. Alternatywnie, aby od razu wyłączyć światło: 

• Przytrzymaj . 



	

  
 

 

 

Korzystanie z funkcji alarmu Polski 9 
 

 

aby włączyć drzemkę 

• Naciśnij  
Ta funkcja daje Ci kolejne dziewięć minut przed powtórzeniem funkcji wschodu 
słońca (i dźwiękiem alarmu budzika, jeśli taki wybrano). 

aby skasować dźwięk alarmu 

• Naciśnij . 
aby wyłączyć światło 
Kiedy alarm jest wyłączony: 

• Przytrzymaj  . 
Alternatywnie, dźwięk alarmu i światło wyłączą się automatycznie po 30 
minutach. 



	

  
 

 

 

10 Polski                                                  Wybieranie opcji budzenia 
 

 

Wybieranie opcji budzenia 
Możesz wybrać, czy chcesz, aby obudzono Cię światłem wschodu słońca, po którym nastąpią 
dźwięki relaksacji/dobrego samopoczucia, wschodem słońca i radiem, lub wyłącznie 
światłem wschodu słońca lub wschodem słońca kończącym się migającym światłem. 
aby ustawić opcję budzenia 

• Naciśnij i przytrzymaj ,  aż pojawi się USTAWIENIE CZASU BUDZENIA. 

• Naciśnij  dwa razy, aż pojawi się aktualne ustawienie BUDZENIA; na 
przykład: DŹWIĘK BUDZIKA. 
 

aby wybrać dźwięk alarmu 

• Naciśnij , aby ustawić BUDZENIE na DŹWIĘK BUDZIKA. 

• Naciśnij . 

• Naciśnij  , aby przejść przez opcje i wybrać pożądany dźwięk: 
 

 

Poranny świergot Kogut Fale Biały szum Brzęczyk alarmu 
 

     
 

 

• Naciśnij , aby ustawić opcję dźwięku. 
Teraz zostaniesz poproszony o ustawienie głośności budzenia. 

• Naciśnij   , aby zmienić głośność. 

• Aby ustawić głośność, naciśnij lub odczekaj 12 sekund. 

aby wybrać alarm poprzez włączenie radia 

• Naciśnij  , aby ustawić BUDZENIE na BUDZENIE RADIO. 

• Naciśnij . 
• Wybierz stację radiową FM przez naciśnięcie -  (strojenie w dół) lub +  (strojenie w górę). 

Uwaga: Nie używaj typowych przycisków strojenia radia 

. 



	

• Naciśnij , aby ustawić stację. 
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• Naciśnij  , aby zmienić głośność. 

• Aby ustawić głośność, naciśnij lub odczekaj 12 sekund. 

aby wybrać budzenie tylko światłem wschodu słońca 

• Naciśnij , aby ustawić BUDZENIE na BUDZENIE ŚWIATŁEM. 

• Naciśnij lub odczekaj 12 sekund. 
To budzenie odbywa się tylko przy pomocy światła wschodu słońca, 
bez żadnego dźwięku. 

 
aby wybrać budzenie światłem migającym 

• Naciśnij , ustaw BUDZENIE na BUDZENIE MIGANIEM. 

• Naciśnij lub odczekaj 12 sekund. 
To budzenie odbywa się przy pomocy światła wschodu słońca, po którym 
światło miga w ustawionej godzinie budzenia, bez żadnego dźwięku. 



	

  
 

 

 

12 Polski Wybieranie opcji snu 
 

 

Wybieranie opcji snu 
Możesz wybrać, czy wyświetlacz czasowy jest jasny, słabo oświetlony lub 
wyłączony w nocy, aby zminimalizować zakłócenia snu. 

Jeśli zasypiasz, słuchając radia lub dźwięków dobrego samopoczucia, możesz 
wybrać, czy chcesz, aby głośność stopniowo się zmniejszała, aż do ciszy lub do 
niskiego poziomu, aż do czasu budzenia (na przykład, aby zablokować niechciany 
hałas). 

aby ustawić jasność wyświetlacza 

• Naciśnij i przytrzymaj , aż pojawi się USTAWIENIE CZASU BUDZENIA. 

• Naciskaj powtarzalnie, aż pojawi się aktualna opcja WYŚWIETLACZA; 
na przykład, WYŚWIETLACZ AUTO. 

• Naciśnij , aby przejść przez opcję i wybrać ustawienie WYŚWIETLACZA: 
 

 

Opcja Co oznacza 
 

WYŚWIETLACZ AUTO Wyświetlacz przyciemnia się do niskiego poziomu, kiedy  
                                   światło jest słabe lub wyłączone. 

 
 

WYŚWIETLACZ WYSOKI  Utrzymuje wyświetlacz na najbardziej jasnym ustawieniu 
              bez przyciemniania. 

 
 

WYŚWIETLACZ AUTO WYŁ. Wyświetlacz ciemnieje do zupełnego wyłączenia, kiedy  
                                            światło jest słabe lub wyłączone. 

 
 

• Aby ustawić, naciśnij lub odczekaj 12 sekund. 
Uwaga: Jeśli masz ustawiony WYŚWIETLACZ AUTO WYŁ., a chcesz 

wtedy sprawdzić czas, naciśnij , aby zaświecić wyświetlacz. Po 5 
sekundach powróci on do stanu wyłączenia. 



	

  
 

 

 

Wybieranie opcji snu Polski 13 
 

 

aby radio lub dźwięki stopniowo zanikały 

• Naciśnij i przytrzymaj , aż pojawi się USTAWIENIE CZASU BUDZENIA. 

• Naciskaj powtarzalnie, aż pojawi się aktualna opcja GŁOŚNOŚĆ 
ZANIK; na przykład, GŁOŚNOŚĆ ZANIK WYŁ. 

• Naciśnij , aby przejść przez opcję i wybrać opcję zaniku głośności: 
 

 

Opcja Co oznacza 
 

GŁOŚNOŚĆ ZANIK WYŁ. Głośność nie zanika. 
 

 

GŁOŚNOŚĆ ZANIK AUTO Głośność zanika do zupełnej ciszy przez czas trwania 
                       funkcji zachodu słońca. 

 
 

GŁOŚNOŚĆ ZANIK PERM Głośność zanika przez czas trwania funkcji zachodu 
słońca, a następnie pozostaje na niskim poziomie. 

 
 

• Aby ustawić, naciśnij lub odczekaj 12 sekund. 
Uwaga: Jeśli ustawiono GŁOŚNOŚĆ ZANIK AUTO lub GŁOŚNOŚĆ ZANIK 

WYŁ.  pojawia sie na wyświetlaczu, aby Ci o tym przypomnieć. 



	

  
 

 

 

14 Polski Opcje konfiguracji osobistych 
 

Opcje konfiguracji osobistych 
Ta sekcja podsumowuje juz opisane opcje budzenia i snu, oraz wyjaśnia inne 
opcje dostępne w Bodyclock Active. 

aby sprawdzić ustawienie 

Jeśli alarm jest aktywowany (  pojawia się na wyświetlaczu): 

• Naciśnij , aby to skasować. 

• Przytrzymaj , aż wyświetlacz pokaże pierwsze ustawienie: 
USTAWIENIE CZASU BUDZENIA 

• Naciśnij , aby przejść przez opcje, aż pojawi się pożądana przez Ciebie; 
patrz tabela poniżej. 

 
aby zmienić ustawienie 

Kiedy pojawi się pożądane ustawienie: 

• Naciśnij  , aby przejść przez alternatywne opcje. 

• Naciśnij , aby potwierdzić swoje ustawienie. 

• Naciśnij , aby wybrać inne ustawienie lub odczekaj 12 sekund, aby 
powrócić do normalnego działania. 

Poniższa tabela wyjaśnia znaczenie każdego ustawienia: 
 

 

Domyślnie na wyświetlaczu     Co robi Opcje 

USTAWIENIE CZASU  

BUDZENIA Ustawia czas budzenia. 

Przykład: 07:00. 

  
USTAWIENIE CZASU Ustawia aktualny czas. Przykład: 13:00. 

 
DŹWIĘK BUDZIKA Ustawia typ alarmu; patrz 

Wybieranie opcji budzenia, 
strona 10. 

 
DŹWIĘK BUDZIKA 
BUDZENIE RADIEM 
BUDZENIE ŚWIATŁEM 
BUDZENIE MIGANIEM 
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Domyślnie na wyświetlaczu   Co robi Opcje 

BRZĘCZYK ALARMU Kiedy wybrany jest   
DŹWIĘK BUDZIKA, 
ustawia dźwięk do 
wykorzystania jako dźwięk  
alarmu; patrz Wybieranie 
opcji budzenia, strona 10. 

BRZĘCZYK ALARMU 
PORANNY ŚWIERGOT  

KOGUT  

FALE 
BIAŁY SZUM 

 
 Kiedy ustawiono DŹWIĘK 

BUDZIKA  lub   
                                  BUDZENIE RADIEM,  

 pozwala Ci ustawić głośność  
                                           budzenia dla Twojego  
                                        dźwięku alarmu bądź radia  
                                        przy użyciu przycisków   
 . 

WYŚWIETLACZ AUTO Ustawia to, czy wyświetlacz 
się przyciemni; patrz 
Wybieranie opcji snu, strona 
12. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
WYŚWIETLACZ AUTO 
WYŚWIETLACZ WYSOKI 
WYŚWIETLACZ AUTO 
WYŁ. 

 
SUNRISE 30 Ustawia czas trwania światła 

wschodu słońca, w minutach. 

 
SUNRISE 30 45 60 90 15 20 

 
SUNSET 30 Ustawia czas trwania światła 

zachodu słońca, w minutach. 

 
SUNSET 30 45 60 90 15 20 

 
GŁOŚNOŚĆ ZANIK WYŁ. Ustawia to czy radio  
  lub dźwięki zanikną  
                                           w czasie zachodu słońca;  
 patrz Wybieranie opcji snu, 
 strona 12. 

 
GŁOŚNOŚĆ ZANIK WYŁ. 
GŁOŚNOŚĆ ZANIK AUTO 
GŁOŚNOŚĆ ZANIK PERM 

 
NIGHTLIGHT OFF Ustawia opcjonalne światło  

nocne, które pozostaje 
włączone na niskim poziomie 
w nocy. 

 
NIGHTLIGHT OFF 
NIGHTLIGHT ON 

 
SECURITY OFF Ustawia tryb 

zabezpieczenia; patrz Aby 
ustawić tryb zabezpieczenia, 
strona 16. 

 
          SECURITY OFF  
          SECURITY ON 

 
ENGLISH Ustawia język do 

wyświetlania komunikatów. 

 
ENGLISH 
FRANÇAIS 
DEUTSCH 
NEDERLAND
S SVENSKA 
SUOMI 
ESPAÑOL 
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aby ustawić zachód słońca bez aktywowania alarmu 

Jeśli nie chcesz być zbudzony alarmem budzika, na przykład jeśli następnego dnia 
zaczyna się weekend, nadal możesz aktywować funkcję zachodu słońca, która 
pomoże Ci zasnąć: 

• Naciśnij równocześnie . 
Wyświetlacz pokazuje SUNSET i światło powoli zaczyna znikać. 

To również przyciemnia wyświetlacz i zanika dźwięk radia/melodii dobrego 
samopoczucia, jeśli wybrałeś te opcje. 

Aby skasować zachód słońca i powrócić do normalnego stanu wyświetlacza: 

• Naciśnij ponownie równocześnie . 

aby ustawić tryb zabezpieczenia 

Tryb zabezpieczenia pozwala Ci stosować Bodyclock Active jako światło 
zabezpieczające, kiedy jesteś poza domem. Światło włącza się i wyłącza 
o przypadkowych porach pomiędzy 16:00 a 23:00, dając wrażenie, że ktoś jest 
w domu. 

• Naciśnij i przytrzymaj , aż pojawi się USTAWIENIE CZASU 

BUDZENIA, wówczas naciskaj powtarzalnie, aż pojawi się SECURITY 
OFF. 

• Naciśnij , aby wybrać SECURITY ON. 
• Odczekaj 12 sekund. 

W trybie zabezpieczenia nie możesz używać żadnej innej funkcji, i w godzinach 
16:00 do 23:00 wyświetlacz pokazuje: 

SECURITY 

Aby skasować tryb zabezpieczenia i powrócić do normalnego działania: 

• Naciśnij dowolny przycisk. 
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Najczęściej zadawane pytania 
Próbowałem budzenia światłem wschodu słońca, ale światło 
pojawia się zbyt szybko 

Prawdopodobnie nie pozostawiłeś wystarczającej ilości czasu na światło pełnego 
wschodu słońca. Na przykład, domyślny wschód słońca trwa 30 minut, więc jeśli 
zegar pokazuje czas jako 11.00 to należy ustawić czas budzenia na co najmniej 
11.30. 

 

Co się stanie, jeśli wyjmę mój Bodyclock active z gniazdka lub nastąpi 
przerwa w dostawie energii elektrycznej? 

Twój Bodyclock Active zachowa czas przez godzinę; inne ustawienia są stałe, 
więc nie musisz ponownie programować urządzenia, po prostu włóż wtyczkę do 
gniazdka. Jeśli chcesz ustawić aktualny czas, patrz Opcje konfiguracji 
osobistych, strona 14. 

Jeśli odbierasz silny sygnał radiowy FM, zegar zachowa czas, kiedy dostroi się 
do stacji z RDS (Radio Data System), ponieważ zawiera on wbudowany sygnał 
czasowy. 

 

Wyświetlacz jest zbyt jasny, kiedy próbuje zasnąć; jak mogę to zmienić? 

Patrz Aby ustawić jasność wyświetlacza na stronie 12. 
 

Co mogę zrobić, jeśli wyświetlacz działa, ale światło się nie włącza? 

Sprawdź, czy żarówka jest dobrze osadzona w oprawce. Jeśli to nie działa, 
wymień żarówkę. 

 
Dlaczego nic się nie dzieje, kiedy naciskam przyciski? 

Prawdopodobnie  przypadkowo ustawiono urządzenie na tryb demonstracyjny (jedynie 

użyteczny dla sklepów, wystaw etc!), należy więc naciskać przez 12 sekund. 
Jeśli to nie działa lub jeśli wyświetlacz pokazuje RESET, sprawdź Jak przywrócić 
ustawienia fabryczne? poniżej. 

 
Jak przywrócić ustawienia fabryczne? 

Odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego. Naciśnij i przytrzymaj , gdy 
ponownie podłączysz urządzenie do zasilania. Zwolnij przycisk, kiedy na 
wyświetlaczu pojawi się numer wersji oprogramowania. 

 

Proszę skontaktować się z Lumie, jeśli potrzebujesz wymiennej żarówki lub jeśli 
nadal masz jakiś problem ze swoim Bodyclock Active. 
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Konserwacja 
Czyszczenie 

Czyścić tylko za pomocą suchej lub lekko zwilżonej ściereczki. 
 

Wymiana żarówek 

Zawsze stosuj tylko odpowiednią żarówkę (żarówka halogenowa E14 maks. 42 
W). Żarówki na wymianę są dostępne w Lumie. 

Gwarancja 
Niniejsze urządzenie jest objęte gwarancją dotyczącą wad fabrycznych na okres 
dwóch lat od daty zakupu. Gwarancja jest dodatkiem do ustawowych praw 
konsumenta. Jeśli to możliwe, należy użyć oryginalnego opakowania (w tym 
części wewnętrznych) przy zwrocie Bodyclock Active do serwisu. Należy 
zabezpieczyć wtyczkę przed poruszaniem się w pudełku podczas transportu, aby 
nie uszkodziła urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie odebrane jako uszkodzone, 
wskutek błędnego użycia lub przypadkowego uszkodzenia, możemy Cię obciążyć 
kosztami naprawy; jednakże taka informacja zostanie uprzednio Państwu 
przekazana . W celu uzyskania dalszych porad, proszę skontaktować się z firmą 
Lumie. 

Opis techniczny 
Podlega zmianie bez powiadomienia.  

Lumie Bodyclock Active 250 

230 Vac, 50 Hz, 50 W 

Żarówka halogenowa E14 maks. 42 W 

Zakres temperatur roboczych: od 5°C do 35°C 

Zakres temperatur przechowywania/transportu: od -25°C do +70°C 

Klasa I Medyczna 
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Skontaktuj się z nami 
Lumie jest wiodącym europejskim specjalistą w leczeniu światłem. Nasze 
produkty są oparte o najnowsze badania naukowe i skupiamy się wyłącznie na 
terapii światłem i jej korzyściach. 

Jeśli macie Państwo jakieś sugestie lub czujecie, że moglibyście udoskonalić 
nasze produkty lub usługę, lub istnieją jakieś problemy, o których powinniśmy 
wiedzieć, proszę dzwonić do Lumie Careline na +44 (0)1920 780500 lub wysłać 
email na adres info@lumie.com. 

Lumie, 3 The Links, Trafalgar Way, Bar Hill, Cambridge, CB23 8UD, 

UK. Lumie jest zarejestrowanym znakiem handlowym: 
Outside In (Cambridge) Limited, zarejestrowany w Anglii i Walii. 
Zarejestrowany numer: 2647359. Nr VAT: GB 880 9837 71. 

Bodyclock jest zarejestrowanym znakiem handlowym Outside In (Cambridge) 
Limited. 

  
 

 


