SCHEMAT:

1. Czas
2. AM/PM
3. Tryb weekendowy
4. Godzina alarmu
5. Data
6. Dzień tygodnia
7. Temperatura

OMÓWIENIE:

KONFIGUROWANIE GODZINY:

Gratulujemy zakupu tego cyfrowego budzika. Jest to
wielofunkcyjny budzik cyfrowy wyposażony w duży
wyświetlacz cyfrowy, funkcję kalendarza, wyświetlania
temperatury i trybu weekendowego. Zastosowanie
przycisków ukrytych zapewnia prostotę i
niepowtarzalny wygląd zewnętrzny. Ciesz się
komfortowym i długim wybudzaniem z funkcją
powtarzania drzemki i bardzo łatwym konfigurowaniem
zegara.

1
Wciśnij przycisk „ ”. Wyświetlona wartość godziny
zacznie migać, co umożliwia wprowadzenie ustawień
czasu: wciśnij [+] lub [-], aby ustawić godzinę.

WŁĄCZANIE ZEGARA:
1.

Otwórz pokrywę baterii z tyłu zegara.

8. Drzemka/Jasność

YGH 5233
Wielofunkcyjny
budzik

Miga
Naciśnij

2

1 Ustawienia alarmu
Wciśnij przycisk „ ”, aby wprowadzić ustawienia
alarmu. Wyświetlony w prawym górnym ekranu
godzina alarmu zacznie migać. Naciśnij [+] lub [-], aby
ustawić godzinę. Naciśnij „ ”, aby zapisać i wprowadzić
ustawienia minut. Naciśnij [+] lub [-], aby zmienić
ustawienia minut.

Naciśnij „ ”, aby zapisać i wprowadzić ustawienia
minut. Naciśnij [+] lub [-], aby ustawić minuty i
naciśnij „ ”, aby zapisać.

Miga
Miga
lub

Miga

Naciśnij

2.
9.

USTAWIENIE TRYBU
ALARMU/GŁOŚNOŚCI/WEEKENDOWEGO:

Przycisk regulacji

Włóż 2 baterie AAA. Po uruchomieniu zegara
usłyszysz sygnał dźwiękowy gotowości do pracy.

godziny
10. Przycisk regulacji
alarmu
11. Przycisk regulacji daty
12. + w górę
13. - w dół
Zmiana °C/°F

Uwaga:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+”, aby szybko zwiększyć
wyświetlaną wartość.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „-”, aby szybko
zmniejszyć wyświetlaną wartość.

Uwaga: 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+”, aby
szybko zwiększyć wyświetlaną wartość.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „-”, aby szybko 2 Ustawienie głośności alarmu
zmniejszyć wyświetlaną wartość.
Wciśnij „ ”, aby zapisać i wprowadzić ustawienia
3
głośności alarmu – symbol „L01” lub „L02” zacznie
Po wejściu do trybu wyświetlania godziny naciśnij i
migać. Wciśnij [+] lub [-], aby wybrać poziom L01 lub
przytrzymaj przycisk „ ”, aby zmienić format
L02. Urządzenie wygeneruje odpowiedni sygnał
wyświetlania czau między 12H i 24H. W przypadku
dźwiękowy.
wybrania formatu 12-godzinnego (12H), w
Miga
godzinach porannych na ekranie wyświetli się
symbol AM, natomiast w godzinach popołudniowych
symbol PM.
Naciśnij

Wcisnąć i przytrzymać

lub

Miga
Miga

FUNKCJA DRZEMKI
(Domyślny czas drzemki: 9 minut).

UWAGA:

1. Urządzenie powróci do trybu wyświetlania czasu, jeśli
w ciągu 10 sekund od rozpoczęcia konfiguracji
Miga
Naciśnij
godziny, alarmu lub daty.
Gdy alarm zostanie uruchomiony, ikona alarmu i czas
Uwaga: Alarm jest fabrycznie ustawiony na tryb
2. Nie wystawiaj zegara na działanie silnych promieni
Uwaga: Wyświetlony na ekranie dzień tygodnia
alarmu będą migać. Naciśnij „
”, aby
włączony („ON”) i godzinę 12:00 (a.m.). Na
słonecznych.
będzie się zmieniał automatycznie.
tymczasowo wstrzymać alarm, ikona i godzina alarmu
ekranie wyświetli się ikona „ ”.
Uwaga: 1. Data domyślna: 2019.1.1.
zaczną migać, a po 9 minutach alarm włączy się
USTAWIENIA FABRYCZNE:
4 Ustawienie trybu weekendowego
2. Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie
ponownie.
Domyślny format czasu: 12 h
wykonane żadne działanie, ustawienia
miga
Naciśnij „ ”, aby zapisać i wprowadź wybór
Domyślny czas: 12:00 (a.m.)
zostaną potwierdzone automatycznie, a ekran
włączenia/wyłączenia (ON/OFF) trybu weekendowego.
Domyślna godzina alarmu: 12:00 (a.m.)
powróci do formatu wyświetlania czasu.
Naciśnij [+] lub [-], aby wybrać opcję włączenia lub
Domyślny dźwięk/poziom alarmu: wł./L01 (wysoki
wyłączenia trybu weekendowego. Naciśnij „ ”, aby
poziom głośności)
FUNKCJA ALARMOWA:
zapisać. Inny sposób ustawienia trybu weekendowego.
3
Domyślna temperatura: Stopnie Celsjusza (°C)
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk „ ”, aby włączyć lub
Domyślna data: 2019.1.1.
Naciśnij
i
przytrzymaj
przycisk
„
”
przez
3
Po włączeniu alarmu na ekranie wyświetli się ikona i
Domyślny tryb weekendowy: WEEKEND wł.
wyłączyć tryb weekendowy. Gdy na ekranie wyświetli się godzina alarmu. Po uruchomieniu alarmu wyświetlona sekundy, aby wyłączyć funkcję drzemki. Ikona i czas
komunikat „Weekend”, oznacza to włączenie trybu
alarmu
przestaną
migać.
Alarm
nie
włączy
się
ponownie
DANE TECHNICZNE:
ikona i godzina alarmu zaczną migać. Jeżeli użytkownik
weekendowego – w dni weekendowe alarm jest
nie podejmie żadnego działania, alarm będzie działał w po upływie 9 minut.
2 x baterii
Błąd
±30
nieaktywny.
następujący sposób: trzykrotnie powtórzy się cykl
FUNKCJA PODŚWIETLENIA
AAA/1,5 V
wskazywan sekund/miesi
Moc
uruchomienia na 3 minuty i przerwy na 7 minut.
(brak w
Miga
Naciśnij „
”, aby uruchomić podświetlenie.
Naciśnij

Miga

2
Wcisnąć i przytrzymać

USTAWIENIE DATY:
1

Naciśnij przycisk „ ”. Wyświetlony rok 2019 zacznie
migać, co umożliwia wprowadzenie ustawień daty
rocznej. Naciśnij [+]/[-], aby wybrać rok, a potem
naciśnij „ ”, aby zapisać i wprowadzić ustawienia
miesiąca. Naciśnij [+]/[-], aby wybrać miesiąc, naciśnij „
”, aby zapisać wprowadzone ustawienia daty. Na
koniec wciśnij [+]/[-], aby wybrać datę i naciśnij „ ”,
aby zapisać ustawienia.

Brzęczyk alarmowy uruchamia się na 3 minuty w
następujący sposób:
a. 0-10 sekund, dwa sygnały/sekundę
b. 20-30 sekund, trzy sygnały/sekundę
c. Po 30 sekundach przechodzi na sygnał ciągły
3

Po aktywacji alarmu naciśnij i przytrzymaj przez 3
sekundy przycisk „
” na górze zegara, aby
wyłączyć alarm. W tym samym momencie rozlegnie się
dźwięk alarmowy!

1

Podświetlenie wyłączy się 5 sekund później.

STOPNIE CELSJUSZA I FAHRENHEITA
(°C/°F):
Naciśnij „+”, aby zmienić wyświetlanie w stopniach
Celsjusza lub Fahrenheita (°C/°F).

naciśnij
Uwaga: Gdy temperatura spadnie poniżej -9,9 stopnia,
na ekranie wyświetli się „LL.L”. Jeżeli temperatura
przekroczy 50 stopni, wyświetli się „HH.H”.

ia czasu

ąc

zestawie)
Regulowana
Głośność
Kolor
L01: 85 dB
biały
alarmu
urządzenia
L02: 70 dB
Wymiary 110 x 41 x
Ciężar
167 g
urządzenia
urządzenia
74 mm
Błąd wartości
Domyślna
Zakres:
w stopniach
ilość stopni
±1°C
-9,9 do 50°C Celsjusza/Fah
Celsjusza
renheita

3 Ustawienie wyłączenia budzika
Wcisnąć „ ”, aby zapisać i wprowadzić wybór trybu
włączania/wyłączania alarmu. Na ekranie zacznie migać
komunikat „On” lub „Off”. Wciśnij przycisk [+] lub [-],
aby wybrać odpowiedni tryb.

