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NASTAVITEV ČASA:
V običajnem načinu prikaza pritisnite tipko "MODE" za vstop v način nastavitev. Utripati začne
prikaz "12Hr/24Hr". S pritiskom na tipko "UP" ali "DOWN" izberite med formatoma prikaza časa
(12Hr ali 24Hr). Pritisnite tipko "SET" ali tipko "C/F", da potrdite nastavitev in preidete na
nastavitev ure. Nadaljujte z nastavitvami časa s pomočjo tipk "UP" in "DOWN" in tipko "SET" ali
"C/F" za potrditev nastavitev. Zaporedje nastavitev je sledeče: ura, minuta, leto, mesec, datum.
Če v načinu nastavitev v 60 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se bo prejšnja nastavitev
samodejno potrdila, ura pa bo vstopila v način prikaza časa.

PRIKAZ ČASA 12Hr/24Hr:
V običajnem načinu prikaza pritisnite tipko "MODE" za vstop v nastavitev formata prikaza časa
(12Hr/24Hr). Pritisnite tipko "SET" ali tipko "C/F" tipko za potrditev nastavitve in prehod na
nastavitev na časa.

FUNKCIJI ALARMA IN DREMEŽA:
V običajnem prikazu časa pritisnite tipko »MODE« dvakrat ali pritisnite neposredno tipko "ALM" za
vstop v način alarma. Pritisnite tipko "SET" ali tipko "C/F" za nastavitev alarma. Uro alarma
nastavitev s tipko "UP" ali "DOWN". Pritisnite tipko "SET" ali tipko "C/F", da potrdite nastavitev ure
in preidete na nastavitev minut. Nadaljujte z nastavitvami alarma s pomočjo tipk "UP" in "DOWN"
in tipko "SET" ali "C/F" za potrditev vaših nastavitev. Zaporedje nastavitev je sledeče: ura, minuta,
melodije, izhod.
Izbirate lahko med 8 različnimi melodijami alarma.
Alarm je vklopljen, ko se v običajnem načinu prikaza časa na zaslonu izpiše "ALARM".
IZKLOP ALARMA:
V običajnem prikazu časa pritisnite tipko »MODE« dvakrat ali pritisnite neposredno tipko "ALM" za
vstop v način alarma. Sedaj pritisnite tipko "SET" petkrat, dokler se na zaslonu ne prikaže "‐:‐‐".
Alarm je s tem izklopljen.
FUNKCIJA DREMEŽA:
V običajnem prikazu časa pritisnite tipko "UP" za vklop ali izklop funkcije dremeža. Če je alarm
vklopljen in funkcija dremeža izklopljena, bo alarm ob svojem času zvonil eno minuto. Pritisnite
katerokoli tipko za ustavitev alarma. Če je funkcija dremeža vklopljena, bo alarm zvonil eno minuto
na vsake štiri minute, in sicer največ trikrat. Medtem ko alarm zvoni, pritisnite katerokoli tipko za
ustavitev alarma, pri tem ikona "SNOOZE" še vedno utripa, kar ponazarja, da je funkcija dremeža
aktivirana. Dremež deluje trikrat zapored. Pritisnite tipko "UP" za izklop funkcije dremeža.
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NASTAVITEV ROJSTNODNEVNEGA OPOMNIKA:
V običajnem prikazu pritisnite tipko »MODE« trikrat za vstop v način rojstnodnevnega opomnika.
Pritisnite tipko "SET" ali tipko "C/F" za nastavitev opomnika. Uro opomnika nastavitev s tipko "UP"
ali "DOWN". Pritisnite tipko "SET" ali tipko "C/F", da potrdite nastavitev ure in preidete na
nastavitev minut. Nadaljujte z nastavitvami rojstnodnevnega opomnika s pomočjo tipk "UP" in
"DOWN" in tipko "SET" ali "C/F" za potrditev vaših nastavitev. Zaporedje nastavitev je sledeče: ura,
minuta, leto, mesec, datum, izhod.
Ob nastavljenem času in datumu bo ura 5 minut predvajala pesem za rojstni dan, da proslavi ta
dan ("Happy Birthday"). Če ne želite uporabiti funkcije rojstnodnevnega opomnika, nastavite že
pretekli datum. Če v načinu nastavitev v 60 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se bo prejšnja
nastavitev samodejno potrdila, ura pa bo vstopila v način prikaza časa.

NASTAVITEV ODŠTEVALNIKA ČASA (TIMER):
V običajnem prikazu časa pritisnite tipko »MODE« štirikrat za vstop v način odštevalnika časa.
Pritisnite tipko "SET" ali tipko "C/F" za nastavitev ure. Uro nastavitev s tipko "UP" ali "DOWN".
Pritisnite tipko "SET" ali tipko "C/F", da potrdite nastavitev ure in preidete na nastavitev minut.
Sedaj nastavite minute s pomočjo tipk »UP« ali »DOWN« in s tipko "SET" ali tipko "C/ F" potrdite
vašo nastavitev. Razpon nastavitve je ura, minuta (približno 23Hr: 59Min).
Ko potrdite nastavitev minut, se bo čas začel odštevati. Odštevanje lahko ustavite in ponovno
nastavite s pritiskom na tipko "SET", medtem ko ste v načinu odštevalnika časa.
Ko se čas izteče do 0:00:00, se bo sprožil enominutni alarm, istočasno pa bo utripal prikaz
"00:00:00".
Če v načinu nastavitev v roku ene minute ne pritisnete nobene tipke, se bo prejšnja nastavitev
samodejno potrdila, odštevalnik časa se bo vklopil, ura pa bo samodejno vstopila v običajni način
prikaza časa.
IZKLOP ODŠTEVALNIKA ČASA:
V običajnem prikazu časa pritisnite tipko »MODE« štirikrat za vstop v način odštevalnika časa.
Sedaj pritisnite tipko "SET" štirikrat, dokler se na zaslonu ne prikaže "‐:‐‐". Odštevalnik časa je s
tem izklopljen.
PRIKAZ TEMPERATURE °C/°F:
V običajnem prikazu časa pritisnite tipko "SET" ali tipko "C/F" za preklop med formatoma prikaza
temperature (°C ali °F).

PREDVAJANJE MELODIJ:
V običajnem prikazu časa pritisnite tipko "DOWN", da vklopite ali izklopite glasbeno oznako
"(((.)))". Ko je oznaka vklopljena, se bodo melodije predvajale po vrstnem redu vse do izklopa s
pritiskom na tipko "DOWN".
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OPOZORILA:
• Naprava je namenjena le uporabi v zaprtih prostorih.
• Naprave ne izpostavljajte pretirani sili ali udarcem.
• Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, neposredni sončni svetlobi, prahu in vlagi.
• Ne potapljajte v vodo.
• Izogibajte se stiku z vsemi korozivnimi materiali.
• Ne zavrzite naprave v ogenj, saj lahko eksplodira.
• Ne odpirajte ohišja naprave in ne spreminjajte njenih notranjih komponent.

VARNOSTNA OPOZORILA GLEDE BATERIJ:
• Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete celotna navodila.
• Uporabljajte samo alkalne baterije in ne baterij za večkratno polnjenje.
• Pri vstavljanju in zamenjavi baterij pazite na pravilno polariteto (+ / ‐).
• Vedno zamenjajte celoten komplet baterij.
• Nikoli ne kombinirajte novih baterij in že rabljenih baterij.
• Izrabljene baterije iz naprave nemudoma odstranite.
• Če naprave ne uporabljate, iz nje odstranite baterije.
• Baterij nikoli ne polnite. Ne zavrzite baterij v ogenj, saj lahko eksplodirajo.
• Zagotovite, da baterije niso shranjene v bližini kovinskih predmetov, saj lahko kontakt z njimi
povzroči kratek stik.
• Baterij ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam ali vlagi ali neposredni sončni svetlobi.
• Vse baterije hranite izven dosega otrok. Obstaja nevarnost zadušitve.

Dolžnosti uporabnika v skladu z direktivo o ravnanju z baterijami:
Izrabljene baterije ne spadajo v gospodinjske odpadke, saj bi lahko povzročile škodo
našemu zdravju in okolju. Prazne baterije lahko brezplačno vrnete prodajalcu ali jih
prinesete na za to namenjena zbirna mesta v vaši lokalni skupnosti. Kot končni
uporabnik ste z zakonom obvezani, da rabljene baterije vrnete distributerjem ali jih
oddate na drugih zbirnih točkah!
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GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: Velika kvarčna stenska ura WS 8004 TECHNO LINE
Kat. št.: 40 11 84
Garancijska Izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z
izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek
je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic potrošnika,
ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku
garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus‐Conrad‐
Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290
Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim
garancijskim listom.

‐ Garancija velja na območju Republike Slovenije.
‐ Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za
napake na blagu.
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