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FUNKCJE 

1. Czas      5. Wilgotnośd 

2. Kalendarz    6. Budzik, odłożenie budzenia 

3. 12/24-godzinowy format czasu 7. LED podświetlenie 

4. Temperatura    8. Nastawianie czasu sygnałem  radiowym  

 

1. Po naciśnięciu przycisku MODE wchodzi się w tryb nastawiania następujących wartości:  

czas  data  temperatura & wilgotnośd  budzik  powtarzanie budzenia  koniec  powrót do normalnego 

trybu . Po ponownym naciśnięciu przycisku MODE i przytrzymaniu go przez okres 2 sekund następuje przejście do 

następującego trybu nastawiania: godzina  minuta  format 12/24-godzinowy  rok  miesiąc  dzieo  skala 

temperatury °C lub°F  koniec. 

2. W trybie nastawiania budzenia  naciśnięcie przycisku MODE i przytrzymanie go przez okres 2 sekund powoduje 

przejście do nastawiania  alarmu w następującej kolejności: godzina alarmu  minuta alarmu  nastawienie okresu 

zawieszenia alarmu (5 - 60 minut)  koniec 

3. W trybie nastawiania czasu lub alarmu obracając pokrętłem MODE w kierunku ruchu wskazówek zegara zwiększa 

się nastawianą wartośd, natomiast obracając w kierunku przeciwnym zmniejsza się ją. 

4. W trybie chodu, naciśnięciem i przytrzymaniem przez okres dwóch sekund przycisku SNOOZE/LIGHT włącza się lub 

wyłącza budzik. 

ODBIÓR RADIOWEGO SYGNAŁU SYNCHRONIZUJĄCEGO RCC 

1. Po włożeniu baterii budzik zacznie automatycznie wyszukiwad sygnał radiowy w następujących godzinach:  

JJY – AM 12:02; AM 1:02; AM 2:02; AM3:02 

WWVB (MSF) – AM 2:02; AM3:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02 

DCF (lato) – AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02; AM 6:02 

DCF (zima) – AM 2:02; AM 3:02; AM 4:02; AM 5:02 

2. Jeżeli o określonej godzinie odbiór sygnału radiowego się nie powiedzie, budzik będzie automatycznie próbował 

odebrad sygnał o kolejnej godzinie (nieustale powtarzając próby). 

3. W lecie po zakooczeniu nastawiania na wyświetlaczu pojawi się symbol DST, oznaczający, że jest to czas letni. Czas 

WWVB/JJY doda automatycznie jedną godzinę. DCF / MSF dostaną sygnal czasu letniego natychmiast, a jednocześnie 

na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie DST. W zimie funkcja ta jest wyłączona. 

4. Jeśli w danym momencie alarm działa (budzik dzwoni) lub budzik jest w trybie nastawiania, zegar nie odbiera 

sygnału radiowego. 


