
ZEGAR Z TERMOMETREM DREWNO

BRĄZOWY - ZG2C

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje podstawowe

• Budzik pokazuje godzinę i temperaturę na dużym, wyraźnym i podświetlanym 
wyświetlaczu.

• 2 tryby świecenia: naprzemienne wyświetlanie godziny i temperatury lub 
kolejne wyświetlanie godziny, temperatury oraz daty po klaśnięciu lub 
poruszeniu zegarka.

• Wiele różnych trybów wyświetlania.
• Możliwość ustawienia 3 alarmów.
• Opakowanie: pudełko kartonowe.

Specyfikacja:

• Zasilanie: 4x bateria 1,5V typu AAA (brak w zestawie) lub kabel USB (jest w 
zestawie) – ZALECANE JEST ZASILANIE ZEGARKA POPRZEZ USB-DC 5V!

• Tryb 12 / 24 godzinny
• Kalendarz
• Alarm (3 alarmy możliwe do ustawienia)
• Termometr (temperatura C’ / F’ wyświetlana po prawej stronie)
• Podświetlanie wyświetlacza: tak, czerwone
• Wymiary: 150 x 70 x 40mm

2. Obsługa
Przed pierwszym użyciem wcisnąć przycisk reset znajdujący się pod koszykiem baterii.
A)Włożyć do urządzenia 4 sprawne baterie zasilające typu „AAA” zwracając uwagę na 
odpowiednią polaryzację. Optymalnie jednak, zegarek należy zasilać za pomocą 
dołączonego kabelka USB-DC 5V z powodu krótkiej żywotności zasilania bateryjnego!!
B) Ustawienie godziny i daty: Przytrzymaj przycisk „SET” przez 3 sekundy, aby wejść
w tryb edycji. 

– Gdy mruga symbol roku, za pomocą przycisku UP i DOWN ustawiamy - 
Ustalamy więc kolejno: rok, miesiąc, dzień, format wyświetlania godziny 
(12/24), godzinę, minuty, alarm, alarm w dni robocze.

– Ustawiając alarm należy w pierwszej kolejności przełączyć go w tryb ON a 
następnie ustawić godzinę. Alarm wyłącza się po 60s lub po wciśnięciu 
przycisku z tyłu obudowy.

– Przyciskając krótko przycisk UP, masz możliwość zmiany wyświetlania 
temperatury Celsius / Fahrenheit,

– Przyciskając długo przycisk UP, masz możliwość zmiany jasności wyświetlania
(od L-1 jaśniej do L-3 najciemniej) 

– Przyciskając krótko przycisk SET, zmieniasz sposób wyświetlania informacji 
(DP-2 tylko czas lub DP-1 kolejne wyświetlanie godziny i temperatury oraz 
daty).

– Przyciskając przycisk DOWN włączamy lub wyłączamy ciągłe świecenie 
zegarka. Wybór funkcji –:SD uruchamia tryb ciągłego wyświetlania godziny.

– Uruchomiony tryb dźwiękowy jest sygnalizowany napisem "ON:SD"  – zegar 
reaguje na klaśnięcie i wyświetla godzinę przez krótki czas (jest to rozwiązanie
sugerowane przy zasilaniu bateryjnym w celu oszczędności energii).

– Aby wyłączyć tryb dźwiękowy (j.w.) należy wcisnąć przycisk DOWN i wybrać 
"--:SD" co spowoduje jego wyłączenie i uruchomi ciągłe świecenie zegarka 
(sugerowane przy zasilaniu zegarka kablem USB).

– Istnieje możliwość 3 stopniowej regulacji jasności wyświetlania poprzez 
wciśnięcie środkowego przycisku w trybie L (od L-1 jaśniej do L-3 najciemniej)

3. Uwagi i środki ostrożności
• Budzik przeznaczony jest do użytku wewnętrznego.
• Urządzenie zasilane jest z 4 baterii typu AAA. Podczas instalacji baterii należy 

zwrócić uwagę na właściwą polaryzację. 
• UWAGA!   Zasilanie bateryjne jest niewydajne i starcza na dość krótki czas   

użytkowania (od 1 godziny do 2-3 dni), z tego względu zaleca się zasilanie 
zegarka bezpośrednio z portu USB dołączonym w zestawie kablem!

• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki albo łagodnego detergentu.
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
• Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
• Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem http://www.aptel.pl
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