WS 8004 - ZEGAR KWARCOWY ŚCIENNY
Instrukcja obsługi

USTAWIANIE CZASU:
W statusie zwykłego wyświetlania należy nacisnąć przycisk „MODE”, aby przejść do trybu
ustawiania. Opcja „12Hr/24Hr” miga, należy nacisnąć przycisk „UP” lub „DOWN”, aby ustawić
tryb 12 godz. lub 24 godz. Nacisnąć przycisk „SET” lub „C/F”, aby potwierdzić ustawienia i
zmienić ustawienie godziny. Ustawień dokonuje się przyciskiem „UP” lub „DOWN” oraz
przyciskiem „SET” lub „C/F”. Sekwencja ustawień: godzina, minuta, rok, miesiąc, data.
Przy statusie ustawień, jeśli w ciągu 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk,
poprzednie ustawienie zostanie zatwierdzone automatycznie, a zegary przejdą do statusu
wyświetlania czasu
WYŚWIETLACZ CZASU 12Hr/24Hr:
W statusie zwykłego wyświetlania należy nacisnąć przycisk „MODE”, aby przejść do
wyświetlania „12Hr/24Hr”. Nacisnąć przycisk „SET” lub „C/F”, aby potwierdzić ustawienia i
zmienić ustawienie godziny.
FUNKCJA ALARMU I DRZEMKI:
Przy wyświetlaniu zwykłego czasu należy nacisnąć dwa razy przycisk „MODE” lub
bezpośrednio przycisk „ALM”, aby przejść do trybu alarmu. Aby przejść do trybu ustawiania
alarmu, należy nacisnąć „SET” lub „C/F”. Aby ustawić godzinę, należy nacisnąć przyciski „UP”
lub „DOWN”. Nacisnąć przycisk „SET” lub „C/F”, aby potwierdzić ustawienia i zmienić
ustawienie minut. Ustawień dokonuje się przyciskiem „UP” lub „DOWN”, a przyciskiem „SET”
lub „C/F” potwierdza się ustawienia. Sekwencja ustawień: godzina, minuta, melodie, wyjście.
Można wybrać 8 różnych melodii alarmu.
Alarm jest ustawiony, jeśli pojawi się „ALM” w trybie czasu zwykłego.
WYŁĄCZANIE ALARMU:
Przy wyświetlaniu zwykłego czasu należy nacisnąć dwa razy przycisk „MODE” lub
bezpośrednio przycisk „ALM”, aby przejść do trybu alarmu. Następnie należy nacisnąć
przycisk „SET” pięć razy, aż pojawi się „-:--”. Alarm jest wyłączony.
FUNKCJA DRZEMKI:
Przy wyświetlaniu zwykłego czasu należy nacisnąć przycisk „UP”, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję drzemki.
Jeśli alarm jest włączony, a funkcja drzemki wyłączona, alarm będzie trwał minutę, kiedy
nadejdzie jego czas. Dowolnym przyciskiem można go zatrzymać.
Jeśli funkcja drzemki jest włączona, alarm będzie rozbrzmiewał przez minutę w przerwach co
cztery minuty, łącznie trzy razy. Podczas trwania alarmu można go zatrzymać naciskając
dowolny przycisk, ikona „SNOOZE” będzie nadal migać, co oznacza aktywną drzemkę. Alarm
drzemki działa trzy razy z rzędu. Funkcję drzemki wyłącza się przyciskiem „UP”.

USTAWIENIE PRZYPOMNIENIA O URODZINACH:
W statusie zwykłego wyświetlania należy nacisnąć przycisk „MODE” trzy razy, aby przejść do
przypomnienia o urodzinach. Aby przejść do trybu ustawiania przypomnienia o urodzinach,
należy nacisnąć „SET” lub „C/F”. Aby ustawić godzinę, należy nacisnąć przyciski „UP” lub
„DOWN”. Nacisnąć przycisk „SET” lub „C/F”, aby potwierdzić ustawienia i zmienić ustawienie
minut. Ustawień dokonuje się przyciskiem „UP” lub „DOWN”, a przyciskiem „SET” lub „C/F”
potwierdza się ustawienia. Sekwencja ustawień: godzina, minuta, rok, miesiąc, data, wyjście.
We ustawionym dniu i godzinie zegar odtworzy melodię urodzinową przez 5 minut jako
życzenia „WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO”. Jeśli funkcja przypominania nie jest potrzebna,
należy ustawić datę w przeszłości.
Jeśli przy statusie ustawień w ciągu 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk,
poprzednie ustawienie zostanie zatwierdzone automatycznie i nastąpi automatyczny powrót
do statusu zwykłego wyświetlania.
USTAWIANIE LICZNIKA CZASU:
W statusie zwykłego wyświetlania należy nacisnąć przycisk „MODE” cztery razy, aby przejść
do trybu licznika czasu.
Aby przejść do trybu ustawiania alarmu, należy nacisnąć „SET” lub „C/F”. Aby ustawić
godzinę, należy nacisnąć przyciski „UP” lub „DOWN”. Nacisnąć przycisk „SET” lub „C/F”, aby
potwierdzić ustawienia i zmienić ustawienie minut. Ustawień minut dokonuje się przyciskiem
„UP” lub „DOWN”, a przyciskiem „SET” lub „C/F” potwierdza się ustawienia. Zakres ustawień
to godzina, minuta (w przybliżeniu 23 g : 59 min.)
Po potwierdzeniu ustawień minut licznik czasu zacznie odliczanie w dół. Licznik czasu można
zatrzymać i zresetować naciskając przycisk „SET” podczas wyświetlania trybu licznika czasu.
Kiedy czas dojdzie do 0:00:00, przez 1 minutę rozlegnie się alarm, a jednocześnie będzie
migać „0:00:00”.
Przy statusie ustawień, jeśli w ciągu jednej minuty nie zostanie naciśnięty żaden przycisk,
poprzednie ustawienie zostanie zatwierdzone automatycznie, licznik czasu uruchomi się i
zegar automatycznie wróci do statusu zwykłego wyświetlania.
WYŁĄCZANIE LICZNIKA CZASU:
W statusie zwykłego wyświetlania należy nacisnąć przycisk „MODE” cztery razy, aby przejść
do trybu licznika czasu. Następnie należy nacisnąć „SET” cztery razy, aż pojawi się „-:--”.
Licznik czasu jest wyłączony.
WYŚWIETLACZ TEMPERATURY °C/°F:
W statusie zwykłego wyświetlania należy nacisnąć przycisk „SET” lub „C/F”, aby zmienić
wyświetlanie między °C/°F.
ODTWARZANIE MELODII:
Przy wyświetlaniu zwykłego czasu należy nacisnąć przycisk „DOWN”, aby włączyć lub
wyłącznik znacznik muzyki „(((。)))”. Kiedy znacznik jest włączony, melodie będą odgrywane
po kolei do wyłączenia przez naciśnięcie przycisku „DOWN”.

ŚRODKI

OSTROŻNOŚCI:

•

Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań we wnętrzach..

•

Nie narażać urządzenia na działanie dużych sił lub wstrząsów.

•

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego
światła słonecznego, kurzu, wilgoci.

•

Nie zanurzać w wodzie.

•

Unikać kontaktu z wszelkimi korozyjnych.

•

Nie wyrzucać urządzenia do ognia, gdyż może wybuchnąć.

•

Nie otwierać obudowy i nie ingerują w wewnętrzne części urządzenia.

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII:
•

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje.

•

Używać tylko baterii alkalicznych. Nie wolno używać akumulatorów.

•

Włożyć baterie prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+/-).

•

Zawsze należy wymieniać cały zestaw baterii.

•

Nigdy nie wolno mieszać zużytych i nowych baterii.

•

Zużyte baterie należy natychmiast wymieniać.

•

Wyjmować baterie, jeśli urządzenie nie jest używane.

•

Nie ładować ponownie baterii ani nie wyrzucać ich do ognia, ponieważ mogą eksplodować.

•

Nie przechowuj baterie w pobliżu przedmiotów metalowych. Styczność może spowodować
zwarcie.

•

Unikać narażania baterii na działanie bardzo wysokich temperatur lub wilgotności bądź
bezpośredniego nasłonecznienia.

•

Baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Powodują one zagrożenie
udławieniem.

Zawiadomienie wymagań na mocy dyrektywy baterii
Stare baterie nie należą do odpadów domowych, ponieważ mogą one powodować uszkodzeń zdrowia i środowiska. Użytkownika
końcowego są zobowiązane przez prawo przywrócić potrzebne baterie do dystrybutorów i innych punktów zbiorczych!

