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INSTRUKCJA
OBSŁUGI

KONFIGUROWANIE GODZINY

FUNKCJA
PODSTAWOWA

1. Po wejściu do trybu wyświetlania godziny naciśnij i przytrzymaj dowolny z

Cyfrowy wyświetlacz LCD z funkcją odliczania i zegara

trzech przycisków „H”, „M” lub „S”, aż ekran zacznie migać. Potem naciśnij
przycisk „H”, aby wyregulować godzinę, przycisk „M”, aby ustawić minuty
oraz „S”, aby wyzerować ilość sekund. Naciśnij „ST/SP”, aby zapisać
ustawienia.

Funkcja wyświetlania czasu i alarmu
Wybór formatu 12H/24H
Zakres czasowy: 0~99 h 59 minut 59 sekund
Urządzenie emituje dźwięk przypomnienia, a w czasie odliczania do zera
cały ekran miga

PREZENTACJA
PRODUKTU

2. Naciśnij raz przycisk „M” w czasie wyświetlania godziny, aby zmienić format
czasu na 12/24 godziny. (W przypadku wybrania formatu 12-godzinnego,
na ekranie pojawi się ikonka PM, aby odróżnić godziny poranne od
popołudniowych)
Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „H” lub „M”, aby szybko zwiększyć
wyświetlaną wartość.

1. Magnes
2. Uchwyt
3. Pokrywa komory na

REGULACJA LICZNIKA CZASU

baterie

USTAWIENIA ODLICZANIA

4. Przycisk głośności
Magnes

1. Po wejściu do trybu wyświetlania czasu wcisnąć i przytrzymać przycisk
Przycisk głośności

Uchwyt

Pokrywa komory
na baterie

INSTRUKCJA OBSŁUGI

USTAWIENIA LICZNIKA
Po wejściu do trybu wyświetlania czasu wcisnąć i przytrzymać przycisk
„ST/SP”, aby wejść do trybu pomiaru czasu. Na wyświetlaczu cyfrowym
pokaże się 00:00 (jeśli nie widać 00:00, wcisnąć jednocześnie przyciski
„H” i „M”, aby wyzerować licznik), a następnie wcisnąć przycisk „ST/SP”,
aby zatrzymać lub rozpocząć pomiar czasu.
W trybie zatrzymania

• Wciśnij „H”, aby wyregulować godziny. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „H”,
aby szybko zwiększyć wyświetlaną wartość.

• Wciśnij „M”, aby wyregulować minuty. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „M”,
aby szybko zwiększyć wyświetlaną wartość.

• Wciśnij „S”, aby wyregulować sekundy. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „S”,
aby szybko zwiększyć wyświetlaną wartość.
Wyzerowanie
Wcisnąć jednocześnie przyciski „H” i „M” w trybie zatrzymania, aby
wyzerować wartości.
Uwaga:
Po odliczeniu do zera urządzenie wygeneruje dźwięk akustyczny.
Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć dźwięk. Jeżeli nie wykonasz
żadnej czynności przez 32 sekundy, urządzenie powróci automatycznie
do trybu odliczania.

ZMIANA TRYBU PRACY LICZNIKA CZASU

Otwórz komorę baterii i włóż 2 baterie AAA, aby uruchomić produkt. Po 2
sekundach zgasną lampki kontrolne „ST/SP”, a urządzenie wyemituje
dźwięk akustyczny sygnalizujący gotowość do uruchomienia. Urządzenie
jest domyślnie ustawione na godzinę 12 w południe („a.m.”), a na ekranie
pojawi się ikona „

”.

USTAWIENIA
ALARMU
1. Po wejściu do trybu wyświetlania godziny wcisnąć raz przycisk „ST/SP”,
aby wejść w tryb alarmu – na ekranie pojawi się ikona „AL”.

2. Wciśnij dowolny z trzech przycisków „H”, „M” lub „S”, aby otworzyć lub
zamknąć tryb alarmowy. Po aktywacji alarmu na ekranie pojawi się ikona „
”.
Nacisnąć i przytrzymać przez dłuższy czas dowolny z trzech przycisków
„H”, „M” lub „S”, aby wyświetlona liczba zaczęła migać. Potem nacisnąć
przycisk „H” i „M”, aby zwiększyć lub zmniejszyć pokazywaną godzinę i
minuty (nie można ustawić sekund), a następnie przycisk „ST/SP”, aby
zapisać zmianę i wrócić do trybu wyświetlania godziny. Jeśli przez 15
sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie automatycznie
zapisuje aktualne ustawienia i powraca do trybu wyświetlania godziny.

3. Po aktywacji alarmu zacznie migać ikona „ ”. Naciśnij dowolny przycisk,
aby zatrzymać alarm. Jeżeli nie wykonasz żadnego działania, alarm
pozostanie aktywny przez jedną minutę.
4. W przypadku pracy w drugim trybie, po włączeniu się alarmu urządzenie
automatycznie powróci do trybu alarmowego.

TRYB DOMYŚLNY
Domyślny format czasu: format 12-godzinny
Domyślna godzina: 12:00 (a.m.)
Domyślna godzina alarmu: 12:00 (a.m.)
Domyślny alarm: wyłączenie

WYMIANA BATERII
W trybie wyświetlania czasu
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „ST/SP” przez dłuższy czas
powoduje przejście do trybu zegara. Jeżeli później naciśniesz raz przycisk
„ST/SP”, na ekranie zacznie migać ikona „ ” oznaczająca tryb odliczania
w przód, a kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje miganie na ekranie
ikony „ ” oznaczającej odliczanie w tył.

Otwórz pokrywę baterii z tyłu licznika, włóż 2 sztuki nowych baterii AAA i
zamknij pokrywę baterii.

UCHWYT MOCUJĄCY
Urządzenie można przymocować do powierzchni żelaznej lub stalowej
za pomocą umieszczonego z tyłu magnesu.
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„ST/SP”, aby wejść do trybu pomiaru czasu. Na wyświetlaczu cyfrowym
pokaże się 00:00 (jeśli nie widać 00:00, wcisnąć jednocześnie przyciski „H”
i „M”, aby wyzerować licznik), a następnie wcisnąć przycisk „ST/SP”, aby
zatrzymać lub rozpocząć pomiar czasu.
W trybie zatrzymania
Wciśnij „H”, aby wyregulować godziny. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „H”,
aby szybko zwiększyć wyświetlaną wartość.
Wciśnij „M”, aby wyregulować minuty. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „M”,
aby szybko zwiększyć wyświetlaną wartość.
Wciśnij „S”, aby wyregulować sekundy. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „S”,
aby szybko zwiększyć wyświetlaną wartość.
Wyzerowanie
Wcisnąć jednocześnie przyciski „H” i „M” w trybie zatrzymania, aby
wyzerować wartości.

