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 Instrukcja obsługi

•       – , , , , , ,możliwość wyboru języka spośród siedmiu dostępnych angielski niemiecki francuski włoski hiszpański duński  
holenderski

• odczytywanie temperatury i wilgotno ci na zewn trz za pomoc  do trzech sondś ą ą
• funkcja budzika/drzemki

• mo liwo  ustawienia trybu dobowego 12h lub 24hż ść
• odczytywanie faz ksi ycaęż
• obrazkowa sygnalizacja stanu pogody – s onecznie, lekkie zachmurzenie, zachmurzenie, deszczowoł
• wewn trz/na zewn trz oznaczenie i odczytywanie temperaturyą ą
•      (       : ,  graficzny biomet określający aktualny stan na podstawie pomiarów stacja pokazuje trzy stany korzystny neutralny i 

)niekorzystny   
  Wybrane podstawowe ustawienia

•     . 2      przytrzymanie przycisku „set” przez ok sekundy powoduje przejście do ustawień czasu

•    /  kliknięcie „Alarm” powoduje włączenie wyłączenie budzika

•     . 2      przytrzymanie przycisku „Alarm” przez ok sekundy powoduje przejście do ustawień budzika

•       12    24   kliknięcie „up” powoduje przejście z trybu h na h i odwrotnie

•      kliknięcie „Down” powoduje przejście między ° /C °F

•              5naciśnięcie przycisku „snooze” po uruchomieniu się budzika powoduje automatyczne uruchamianie się budzika co  
minut

•     . 2      przytrzymanie przycisku „channel” przez ok sekundy powoduje wyczyszczenie pamięci danego kanału

  Ustawienie czasu

•     . 2      przytrzymanie przycisku „set” przez ok sekundy powoduje przejście do ustawień czasu

•  : -> -> -> -> -> ->  ->wybieranie ustawień rok miesiąc dzień język godzina minuta strefa czasowa wyjście

•           przyciśnięcie przycisku „set” spowoduje potwierdzenie ustawień i przejście do dalszych ustawień

•         ,    przyciśnięcie przycisku „up” spowoduje przejście o jeden krok wprzód przytrzymanie przycisku „up” spowoduje 
  8 /  ;       1,     8przejście o kroków sekund wprzód analogicznie przycisk „down” powoduje cofnięcie o lub po przytrzymaniu o  

/kroków sekund

•     fazy księżyca zmieniane są automatycznie

•      ,   8     stacja przejdzie automatycznie do stanu wyświetlania jeśli przez sekund nie zarejestruje żadnych czynności

 Ustawienia budzika

•     . 2      przytrzymanie przycisku „alarm” przez ok sekundy spowoduje przejście do ustawień alarmu

•  :  ->  -> wybieranie ustawień godzina minuta wyjście

•             wciśnięcie przycisku „alarm” spowoduje potwierdzenie ustawień budzika i przejście do dalszej konfiguracji alarmu

•         ,    przyciśnięcie przycisku „up” spowoduje przejście o jeden krok wprzód przytrzymanie przycisku „up” spowoduje 
  8 /  ;       1,     8przejście o kroków sekund wprzód analogicznie przycisk „down” powoduje cofnięcie o lub po przytrzymaniu o  

/kroków sekund

•      ,   8     stacja przejdzie automatycznie do stanu wyświetlania jeśli przez sekund nie zarejestruje żadnych czynności
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 FUNKCJE KLAWISZY

\Operacje klawisz Set Alarm Up Down Snooze

Ustawienia 
standardo

we

 Kliknięcie  ----- /włączenie wyłącz

 enie alarmu

Przełączenie 
 12 /24trybów h h

 Przełączenie ° /C °F   Przejście do trybu

( )snooze drzemka

Przytrzymanie  Wejście w 
ustawienia 
zegara

 Wejście w 
ustawienia 
alarmu

 -----  -----  -----

Ustawienia 
czasu

Kliknięcie Potwierdzenie 
 ustawień

 -----  Do przodu  Do tyłu  -----

Przytrzymanie  -----  ----- 8 
/kroków sekund 

 do przodu

8 /kroków sekund 
 do tyłu

 -----

Ustawienia 
alarmu

Kliknięcie  ----- Potwierdzenie 
 ustawień

 Do przodu  Do tyłu  -----

Przytrzymanie  -----  ----- 8 
/kroków sekund 

 do przodu

8 /kroków sekund 
 do tyłu

 -----

Ustawienia 
dodatkowe

Kliknięcie  -----  -----  Do przodu  Do tyłu  -----

Przytrzymanie  -----  ----- 8 
/kroków sekund 

 do przodu

8 /kroków sekund 
 do tyłu

 -----


