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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Nr produktu  000641871 

 

Moduł zegara radiowego EUROTIME 

51900, (SxWxG) 50 x 26 x 16 mm 
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Instrukcje operacyjne dla wbudowanego modułu zegara sterowanego radiowo 
 
Funkcje 
 
● Odbiór sygnałów czasowych DCF-77 
● Łatwo czytelny cyfrowy wyświetlacz czasu 
● Wyświetlacz odbioru 
● Bardzo łatwy montaż na panelach przednich lub szafce stołowej 
 

 
 
Wyświetlacz kontroli odbioru 
 
● Gdy ikona wieży DCF na wyświetlaczu modułu miga, oznacza to, że moduł odbiera sygnały radiowe 
ze stacji radiowej DCF. 
● Po otrzymaniu kodu czasu ikona wieży DCF zaświeci się i wyświetli się godzina. 
● Gdy kod czasu nie zostanie odebrany, ikona wieży DCF nie pojawi się 
 
Wyświetlacz wymiany baterii 
 
● Żywotność baterii zależy od lokalizacji odbioru 
 
Wkładanie / wymiana baterii 
 
Moduł sterowany radiowo wykorzystuje jedną baterię CR2032 3 V. Kiedy symbol baterii zaświeci się, 
konieczna jest wymiana baterii. Aby zainstalować i wymienić baterię, wykonaj następujące czynności: 
 
1.Użyj monety, postępuj zgodnie ze znakiem strzałki, aby obrócić pokrywę baterii z tyłu obudowy. 
 
2. Zdejmij pokrywę baterii. 
 
3. Włóż jedną baterię CR2032-3V do komory, zgodnie z oznaczeniami biegunów. 
 
4. Załóż pokrywę komory baterii. Jeśli moduł przestanie działać, przeczytaj przy resetowaniu. 
 
Ustawianie czasu i odbieranie radiowego sygnału sterującego 
 
● Po prawidłowym zainstalowaniu baterii wszystkie wyświetlacze na ekranie modułu zostaną krótko 
wyświetlone. 
 
● Twój radio kontrolowany moduł będzie się automatycznie układał na czas DCF automatycznie. 
Testuje zwykle pomiędzy 3-5 minutami na podstawie warunków. Jeśli po upływie 5 minut, czas DCF 
nie został odebrany, należy wziąć pod uwagę następujące czynności: 
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● Zalecano utrzymywanie minimalnej odległości 8 stóp od wielu źródeł zakłóceń, takich jak 
telewizory lub komputery. 
 
● Odebrany sygnał zostanie osłabiony w betonowych pokojach (takich jak piwnice) lub w oknie z 
modułem skierowanym w stronę Mainflingen (około 25 km na południowy wschód od Main 
Frankfurt) 
 
● W nocy zakłócenia atmosferyczne są zwykle mniej dotkliwe, a odbiór jest możliwy w większości 
przypadków. Pojedynczy odbiór dzienny jest wystarczający, aby utrzymać dokładność w ciągu 1 
sekundy. 
 
Konserwacja modułu 
W razie potrzeby niezwłocznie wymień baterię. Moduł należy przechowywać bez baterii, gdy nie jest 
używany. Do czyszczenia modułu można użyć miękkiej szmatki lub ręcznika papierowego. Nie używaj 
żadnych żrących środków czyszczących ani chemicznych roztworów na module. Utrzymuj moduł w 
czystości i suchości, aby uniknąć problemów. 
 
Informacje dotyczące utylizacji 
 
 
a) Produkt 

 
Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami  
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z  
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji  
oddzielnie 
 
 
 
b) Akumulatory  
 

 
Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie  dotyczące baterii i   

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie  

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,  

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład  

pod symbolem kosza na  

śmieci po lewej stronie). 
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Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów  zbiórki w miejscowości, w sklepach lub  

gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz  

przyczynić się do ochrony  

środowiska. 

W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska. 

 

RESETOWANIE 

Wyjmij baterię, odczekaj 2 sekundy i włóż ją ponownie. 

 

Eurotime Uhrenvertriebs Gmbh, Schweinhurter Str. 24, D-97337 Dettelbach, Niemcy, oświadcza, że 

produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i przepisami dyrektywy 1999/5 / WE. Kopię 

podpisanej i opatrzonej datą deklaracji zgodności można uzyskać pod adresem Info@eurotime.de 
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