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Instrukcja użytkownika 
1. Uruchomienie zegara  
Włóż baterię typu LR6 lub AA zgodnie z oznaczeniem biegunów do zasobnika baterii.  
Rozpocznie się procedurę uruchomienia ustawiająca wskazówki na pozycji godziny 
12tej.  
2. Tryb odbioru sygnału:  
a. Procedura automatyczna: rozpocznie po umieszczeniu baterii. Po 2-10 minutach 
wskazówki ustawią się na aktualną godzinę, zgodnie z  sygnałem nadajnika.  
b. Procedura ręczna/wymuszona: uruchamia się ją przyciśnięciem przycisku WAVE  
przez ponad 3 sekundy. Wskazówki godziny, minuty i sekundy ustawią się na pozycji 
godziny 12tej i urządzenie wejdzie w tryb odbioru. 
Zegar ustawi wskazówki na dokładną godzinę i rozpocznie pracę po udanym 
odbiorze sygnału.  
Cała procedura trwa około 3-10 minut od momentu ustawienia wskazówek na 
godzinie 12tej. W przypadku braku odbioru sygnału, zegar rozpocznie pacę od 
godziny 12tej.  
3. Ręczne ustawienie czasu ( w obszarach o słabym zasięgu sygnału lub braku 
takiego zasięgu): przyciśnij przycisk SET przez ponad 3 sekundy aby rozpocząć 
proces. Wskazówki minuty i godziny zaczną się obracać. Trzymaj przycisk wciśnięty aż 
do momentu, kiedy wskazówki znajdą się na odpowiedniej godzinie. W celu 
ustawienia wskazówki sekundy przytrzymaj przycisk SET w trybie krokowym do 
uzyskania prawidłowej pozycji.  
4. Reset 
Konieczny po wymianie baterii. Przyciśnij jednorazowo przycisk RESET po umieszczeniu 
w zasobniku nowej baterii. 
Wskazówki:  
Wymieniaj baterię raz do roku aby zagwarantować prawidłową pracę zegara. Po 
umieszczeniu baterii zegar ustawi wskazówki na pozycji godziny 12tej i rozpocznie 
odbiór sygnału radiowego.  
 
Usuwanie do opadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  
W celu ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska oraz ochrony zdrowia 
ludzkiego oraz racjonalnego i ekonomicznego wykorzystywania surowców 
naturalnych użytkownik powinien zwrócić nieprzydatny produkt do odpowiedniej 
firmy zgodnie  przepisami ustawowymi. Symbol przekreślonego pojemnika na 
odpady oznacza konieczność usuwania produktu osobno, nie  z odpadami 
gospodarczymi.  
 
Usuwanie do odpadów zużytych baterii  
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Użytkownik jest prawnie zobowiązany (przepisy w zakresie baterii) do zwrotu zużytych 
baterii. Usuwane zużytych baterii wraz z odpadami gospodarczymi jest zabronione! 
Baterie zawierające szkodliwe substancje oznaczono symbolem przekreślonego 
pojemnika na odpady. Symbol ten oznacza zakaz usuwania baterii wraz z odpadami 
gospodarczymi. Symbole chemiczne dla substancji niebezpiecznych to: Cd = kadm, 
Hg =rtęć, Pb = ołów. 
Zużyte baterie można zwrócić nieodpłatnie do dowolnego punktu zbiórki odpadów 
w lokalnej jurysdykcji, do naszych sklepów lub do punktu zajmującego się sprzedażą 
baterii. Tym samym użytkownik pozostaje w zgodzie z wymaganiami prawnymi i 
przyczynia się do ochrony środowiska!  
 
Zgodność: 
GLUNZ GmbH, Herdstrasse 13, 78166 Donaueschingen, Niemcy oświadcza niniejszym, 
że produkt pozostaje zgodny z podstawowymi wymaganiami i przepisami Dyrektywy 
1999/5/WE. 
Egzemplarz podpisanej i datowanej deklaracji zgodności można uzyskać od  
Sales@Glunz.eu 
 
Kraje spełniające wymagania R&TTE  
Wszystkie kraje UE, Szwajcaria i Norwegia.  
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