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Wskazówki w zakresie baterii 
1. Nie stosuj akumulatorków.  
2. Używaj wyłącznie baterii alkalicznych tego samego  typu lub zamienników.  
3. Podczas wkładania pilnuj prawidłowej biegunowości baterii.  
4. Trzymaj baterie z dala od dzieci.  
5. Zużyte baterie usuwaj zgodnie z lokalnymi wymaganiami prawnymi. Nie wyrzucaj 
ich do odpadów gospodarczych.  
6. Nie doprowadzaj do zwarcia styków w zasobniku baterii i na zaciskach baterii. 
7. Wyjmij baterie z urządzeń, jeśli nie będą używane przez dłuższy czas.  
8. Słabe  baterie należy wyjść z zasobnika aby nie doprowadzić do nadmiernego 
rozładowania, które może powodować wyciek i uszkodzenie urządzeń.  
 
Rozpoczęcie pracy 
1. Włóż 3 nowe baterie AA do urządzenia głównego  i 2 nowe baterie AAA do 
czujnika zgodnie z oznakowaniem w zasobniku baterii. 
2. Przyciśnij przycisk RESET  z tyłu urządzenia głównego a następnie przyciśnij przycisk 
RESET  w zasobniku baterii  czujnika. 
3. W niektórych przypadkach, możesz nie odebrać sygnału od razu. Spróbuj zmienić 
ustawienie urządzenia i czujnika jak opisano w powyższej sekcji. Ze względu na 
zakłócenia atmosferyczne najlepszy odbiór występuje w porze nocnej.  
4. Ustaw włącznik  OFF/US/UK/DE  na żądany tryb kraju. Po 8 sekundach zegar 
automatycznie rozpocznie wyszukiwanie radiowo sterowanego sygnału czasu.  
 
Przyciski funkcyjne -  przyrząd główny   
Włącznik TIME /OFF/ALARM  
- Ustaw w pozycji TIME, aby ustawić godzinę zegara . 
- Ustaw w pozycji ALARM, aby ustawić godzinę alarmu. 
- Ustaw w pozycji OFF, aby zamknąć tryb ustawień i powrócić do normalnego 
ekranu. 
przycisk +  
- Na normalnym ekranie, przyciśnij, aby przełączyć pomiędzy formatem godziny 
12/24.  W trybie ustawień przyciśnij, aby zwiększyć zadaną wartość. Przyciśnij i 
przytrzymaj aby przyspieszyć ustawienia. 
przycisk -  
- W trybie ustawień przyciśnij, aby zmniejszyć zadaną wartość. Przyciśnij i przytrzymaj, 
aby przyspieszyć ustawienia. 
Przycisk ALARM ON/OFF  
- Przyciśnij, aby włączyć lub wyłączyć alarm. 
Przycisk SNOOZE/LIGHT  
- Przyciśnij, aby włączyć podświetlenie przez 5 sekund. 
- Przyciśnij, aby zatrzymać alarm i włączyć funkcję drzemki.  
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- Przyciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy, aby trwale włączyć lub wyłączyć 
podświetlenie  (tylko przy użyciu przejściówki DC). 
Przycisk MEMO  
- Przyciśnij, aby sprawdzić temperaturę/wilgotność MAX. i MIN.. 
- Przyciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby usunąć rekordy 
temperatury/wilgotności MAX. i MIN. 
Przycisk MODE 1  
- Przyciśnij aby przełączyć pomiędzy normalną godziną, temperaturą zewnętrzną, 
temperatura wewnętrzną, wilgotnością  zewnętrzną i wilgotnością  wewnętrzną w 
oknie normalnej godziny.  
Przycisk MODE 2  
- Przyciśnij, aby przełączyć pomiędzy temperaturą zewnętrzną, temperaturą 
wewnętrzną, wilgotnością  zewnętrzną i wilgotnością  wewnętrzną i godziną alarmu 
w oknie godziny alarmu. 
Włącznik  OFF/US/UK/DE  
- Przesuń, aby przełączyć pomiędzy trybem US/UK/DE i aby włączyć lub wyłączyć 
funkcję RC. 
Przycisk °C / °F  
- Przyciśnij, aby przełączyć pomiędzy ekranem °C / °F. 
Przycisk RCC  
- Przyciśnij, aby odebrać sygnał  RC w celu sprawdzenia odbioru. 
Przycisk LINK  
- Przyciśnij, aby odebrać sygnał  433 MHz w celu sprawdzenia odbioru. 
- Przyciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy podczas odbioru sygnału  433 MHz ,aby 
wyłączyć odbiór. 
Przycisk RESET  
- Przyciśnij za pomocą szpilki, aby zresetować wszystkie wartości do ustawień 
domyślnych. W przypadku awarii, urządzenie należy zresetować.   
 
Przyciski funkcyjne – czujnik   
Przycisk °C / °F  
- Przyciśnij, aby przełączyć pomiędzy ekranem °C / °F display. 
Przycisk RESET  
- Przyciśnij za pomocą szpilki, aby zresetować wszystkie wartości do ustawień 
domyślnych. W przypadku awarii, urządzenie należy zresetować.   
 
Opis produktu – urządzenie główne (rysunek 1)  
1. Ekran LCD 
2. Przycisk SNOOZE/LIGHT  
3. Przycisk ALARM ON/OFF  
4. Włącznik TIME /OFF/ALARM  
5. Przycisk +  
6. Przycisk -  
7. Przycisk MEMO  
8. Przycisk MODE 1  
9. Przycisk MODE 2  
10. Włącznik  OFF/US/UK/DE  
11. przycisk ºC/ºF  
12. Przycisk RCC  
13. Przycisk LINK  
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14. Przycisk RESET  
15. Zasobnik baterii  
16. Wejście DC  
 
Opis produktu –  czujnik (Rysunek 2) 
A. Ekran LCD 
B. Wspornik ścienny  
C. Zasobnik baterii  
D. Przycisk ºC/ºF  
E. Przycisk RESET  
 
Ustawienie strefy czasowej (Tylko wersja US) 
W trybie US domyślną strefą czasową jest PACIFIC. Jeśli nie znajdujesz się w strefie 
Pacyfiku ustaw strefę czasową następująco:  
1. W trybie normalnej godziny ustaw włącznik  OFF/US/UK/DE  na pozycję  US, aby 
otworzyć tryb ustawienia strefy czasowej. 
2. Przyciśnij ponownie przycisk “+” lub  “-”,   aby wybrać  odpowiednią strefę 
czasową:  
M=Mountain C=Central E=Eastern. 
 
Wskaźnik siły sygnału RC (Rysunek 3) 
Wskaźnik sygnału wyświetla siłę sygnału w 3 poziomach. Migający segment fali 
oznacza odbiór sygnału czasowego.  
Uwaga: możesz użyć przycisku RCC w celu ręcznego odbioru sygnału czasowego. 
Tryb odbioru zatrzymuje się automatycznie po 6-12 minutach. 
 
Trwałe włączanie/wyłączanie podświetlenia (tylko z przejściówką DC) 
Przyciśnij i przytrzymaj  przycisk SNOOZE/LIGHT  przez 2 sekundy, aby trwale włączyć 
lub wyłączyć podświetlenie. 
 
Ustawianie godziny 
1. Ustaw włącznik TIME/OFF/ALARM w pozycji TIME. 
2. Przyciśnij przycisk “+” lub  “-”,   aby ustawić żądaną wartość. 
3. Ustaw włącznik TIME/OFF/ALARM w pozycji OFF, aby powrócić do  
normalnego ekranu i zapisać ustawienia. 
 
Ustawianie alarmu 
1. Ustaw włącznik TIME/OFF/ALARM w pozycji ALARM. 
2. Przyciśnij przycisk “+” lub  “-”,   aby ustawić żądaną wartość. 
3. Ustaw Włącznik TIME /OFF/ALARM  w pozycji OFF, aby powrócić do  
normalnego ekranu i zapisać ustawienia. 
 
 
Użycie funkcji alarmu i drzemki  
1. Włącz alarm przyciskiem ALARM ON/OFF . Ikona dzwonka wyświetli się na ekranie 
LCD.  
2. Przyciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT,  aby zatrzymać alarm i włączyć funkcję drzemki. 
Kiedy rozlegnie się alarm, ikona alarmu zacznie migać.  
3. Aby wyłączyć funkcję alarmu i drzemki przyciśnij przycisk alarmu ON/OFF . Ikona 
dzwonka  zgaśnie.  
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Uwaga: po włączeniu funkcji drzemki, alarm rozpocznie się automatycznie ponownie 
po 5 minutach. Funkcja drzemki wyłączy się dopiero po przyciśnięciu przycisku 
ALARM ON/OFF, którym   włączasz lub wyłączasz drzemkę.   
 
Odczyt rekordów temperatury i wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej  
1. Ustaw temperaturę na  °C lub °F przyciskając przycisk  °C/°F. 
2. Przyciśnij przycisk MODE 1,  aby przełączyć pomiędzy godziną, aby przełączyć 
pomiędzy temperaturą zewnętrzną, temperaturą wewnętrzną, wilgotnością  
zewnętrzną i wilgotnością  wewnętrzną. 
3. Przyciśnij przycisk MODE 2,  aby przełączyć pomiędzy godziną alarmu aby 
przełączyć pomiędzy temperaturą zewnętrzną, temperaturą wewnętrzną, 
wilgotnością  zewnętrzną i wilgotnością  wewnętrzną. 
Ważne:  
1. W przypadku braku odbioru sygnału lub zakłóceń transmisji na ekranie pojawi się 
symbol “—”. 
2. Upewnij się, że urządzenie główne i czujnik umieszczone są w zasięgu 30 metrów 
od siebie. 
3. Jeśli symbol “—”  nadal wyświetla się na ekranie, zresetuj urządzenie główne i 
czujnik. W tym celu wyjmij baterie i włóż je ponownie po kilku sekundach, następnie 
przyciśnij przycisk RESET  na obu urządzeniach. 
 
Sprawdzanie i usuwanie rekordów max/min temperatury i wilgotności  
1. Przyciśnij przycisk MEMO,  aby sprawdzić maksymalne i minimalne rekordy 
temperatury/wilgotności zewnętrznej i wewnętrznej.   
2. Przyciśnij i przytrzymaj  przycisk MEMO  przez 3 sekundy, aby usunąć maksymalne i 
minimalne rekordy temperatury/wilgotności zewnętrznej i wewnętrznej.   
 
Wskaźnik prognozy pogody  
Wbudowany barometr wykrywa zmiany ciśnienia atmosferycznego. W oparciu o 
zgromadzone dane może on przewidywać warunki pogodowe na kolejne 12 – 24 
godziny.  
Ważne:  
Stacja pogodowa przewiduje pogodę na kolejne 12 – 24 godziny. Nie musi ona 
odzwierciedlać bieżącej sytuacji.  
 
Wskaźnik niskiego poziomu baterii   
1. Kiedy ekran LCVD urządzenia głównego staje się ciemniejszy wymień natychmiast 
baterie na nowe 3 baterie rozmiaru AA.  
2. Jeśli na ekranie głównym miga symbol niskiego poziomu baterii oznacza to słabe 
napięcie baterii czujnika. Wymień natychmiast baterie w czujniku na 2 nowe baterie 
AAA.  
 
 
Ważne 
W celu uzyskania jak najlepszej wydajności zapoznaj się z poniższymi wskazówkami:  
1. Zdecydowanie zalecamy uruchomienie urządzenia nocą. Poczekaj aż urządzenia 
odbiorą sygnał automatycznie w ciągu nocy.  
2. Umieść urządzenia z dala od źródeł zakłóceń takich jak odbiorniki TV, komputery, 
kuchenki mikrofalowe itp.  
3. Unikaj umieszczania urządzeń na lub obok powierzchni metalowych.  
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4. Unikaj umieszczania urządzeń w obszarach zamkniętych takich jak lotniska, 
piwnice, cementowe biurowce lub fabryki.  
Uwaga: narażenie na działanie środowiska elektrostatycznego może spowodować 
zresetowanie zegara. W takim przypadku postępuj zgodnie z niniejsza instrukcją w 
celu ponownego ustawienia zegara.  
 
Gwarancja  
2 letnia gwarancja obejmująca wady materiałowe i wykonawcze (za wyjątkiem 
baterii). Gwarancja ważna jest w krajach, gdzie legalnie sprzedawany jest zegar. 
Gwarancja nie obejmuje pęknięć i zarysowań ekranów obiektywu.  
 
Gwarancja  
Pomoc Braun  
W przypadku problemów z produktem prosimy o kontakt z lokalnym centrum 
serwisowym:  
www.braun-clocks.com 
www.braun-watches.com 
lub telefonicznie  +44 208 208 1833 
 
OSTRZEŻENIE! Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy w zakresie 
odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zabrania się usuwania produktu 
wraz z odpadami gospodarczymi; należy oddać go do punktu zbiórki celem 
recyklingu. 
 
Braun stanowi zarejestrowany znak towarowy Braun GmbH, Kronberg, Niemcy 
używany zgodnie z licencją Zeon Ltd. 
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