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1. Czujnik podczerwieni  

2. Projektor  

3. Przycisk włączenia/wyłączenia projekcji  

4. Czas projekcji 180O 

5. Przycisk zwiększenia głośności/włączenia i wyłączenia zmiany wyświetlacza 

6. Przycisk CLK.ADJ/MEMORY/MEMORY+/NAP/ 

7. Przycisk MEMORY- 

8. Przycisk ALARM 1 włączenia/wyłączenia/ustawienia 

9. Przycisk ALARM 2 włączenia/wyłączenia/ustawienia 

10. Przycisk strojenia <</Tune - 

11. Przycisk strojenia >>/Tune+/rok/miesiąc/data  

12. Przycisk zmniejszenia głośności/włączenia i wyłączenia automatycznego wyświetlacza 

13. Przycisk Snooze/Sleep/Dimmer (drzemki/wyłącznika czasowego/ściemniacza) 

14. Przycisk włączenia i wyłączenia / wyłączenia alarmu   

15. Wskaźnik PM 

16. Wskaźnik trybu gotowości  

17. Wskaźnik alarmu 1  

18. Wskaźnik symbolu wieży radiowej / anteny rcc  

19. Wskaźnik alarmu 2 

20. Wyświetlacz 

21. Głośnik  

22. Pokrętło ustawień ostrości dla projektora  

23. Antena FM 

24. Antena do zegara sterowanego radiowo 

25. Komora baterii 

26. Przewód zasilający 

27. Tabliczka znamionowa 

Wprowadzenie 

Urządzenie jest zaprojektowane tak, aby automatycznie synchronizować swój aktualny czas i datę z 

sygnałem radiowym generowanym  z DCF77 Frankfurt, Niemcy. 

Podłączenie zasilania 

Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilającego w domu. Urządzenie jest wyposażone system 

rezerwowej baterii, wymaga 3V płaskiej litowej baterii CR2032 (nie dołączona w zestawie). Włóż 

baterię do komory baterii pamiętając o prawidłowej polaryzacji (bieguny + i -).  

Jeśli nastąpi awaria zasilania, urządzenie automatycznie przełączy się na zasilanie z baterii, zegar 

będzie nadal działać. Po wznowieniu zasilania zegar przełączy się z powrotem na zasilanie sieciowe.  

Rozpoczynanie pracy  

Podłącz przewód zasilający do gniazda sieciowego w domu. 

- Wszystkie elementy wyświetlacza zaświecą się przez dwie sekundy, po czym urządzenie wejdzie w 

tryb normalny 

- Wyświetlacz się podświetli 
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- Urządzenie automatycznie rozpocznie wyszukiwanie sygnału czasu sterowanego radiowo 

- Symbol wieży anteny radiowej zacznie migać na wyświetlaczu 

- Odbiór zostanie automatycznie zatrzymany po 10 minutach jeśli się nie powiedzie 

Uwaga:  

Automatyczne wyszukiwanie można przerwać naciskając przycisk drzemki (13) przez 3 sekundy. 

Wyświetlacz w poprawnym trybie odbioru sygnału 

- Symbol wieży radiowej będzie się wyświetlał 

Wyświetlacz w słabym trybie odbioru  

- Symbol wieży radiowej zniknie 

Uwaga: 

- Proces odbioru sygnału aby się zakończyć zajmie od 3 do 10 minut 

Aby uzyskać najlepsze wyniki należy umieścić antenę zegara sterowanego radiowo (24) z dala od 

metalowych lub elektrycznych obiektów i umieścić ją w pobliżu okna z dobrą widocznością nieba. 

Ustawienia z czasem sterowanym radiowo 

- Nie są wymagane, zostaną wprowadzone automatycznie 

Ustawienia bez sygnału radiowego – ustawienia ręczne  

- Mogą zostać wprowadzone gdy symbol wieży radiowej zniknie za pomocą przycisku SNOOZE 

(drzemki) 13 naciśniętego przez 3 sekundy.  

Ustawienia ręczne dla czasu oraz kalendarza 

Ustawienia czasu i kalendarza  

Naciśnij przycisk CLK.ADJ (6) w trybie gotowości i przytrzymaj go przez 3 sekundy aby wejść do trybu 

ustawienia czasu, po wejściu do trybu ustawień naciśnij przycisk CLK.ADJ (6) aby zmienić ustawienia  

w cyklu jak poniżej 

Tryb normalny > Rok > Miesiąc > Dzień > Tryb 12/24 godzinny > Godziny w czasie rzeczywistym > 

Minuty w czasie rzeczywistym > Tryb normalny 

Działania (w trybie ustawień danych): 

- Naciśnij przycisk <</Tune – (10) – aby ustawić wartości do tyłu  

- Naciśnij przycisk >>/Tune + (11) – aby ustawić wartości do przodu  

- Przytrzymaj przycisk << lub >> przez 3 sekundy aby włączyć automatyczną zmianę do przodu  

Naciśnij przycisk ustawienia alarmu (8/9) w trybie normalnym aby pokazać czas alarmu. Następnie 

naciśnij przycisk alarmu (8/9) przez około 2 sekundy aby wejść w tryb ustawień alarmu. Po wejściu do 

trybu ustawień, naciśnij przycisk ustawień alarmu (8/9) aby zmienić ustawienia w cyklu jak poniżej 

Tryb normalny > Godziny alarmu1 > Minuty alarmu1 > Dzień tygodnia alarmu1 > Sygnał budzenia 

alarmu1 > Głośność budzenia alarmu1 w trybie radia > Tryb normalny 

Tryb normalny > Godziny alarmu2 > Minuty alarmu2 > Dzień tygodnia alarmu2 > Sygnał budzenia 

alarmu2 > Głośność budzenia alarmu2 w trybie radia > Tryb normalny 

Wybierz tryb dnia tygodnia alarmu w następujący sposób 
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1-5: od poniedziałku do piątku 

1-7: cały tydzień 

6-7: sobota i niedziela  

1-1: jeden dzień tygodnia 

Działania (w trybie ustawień danych): 

- Naciśnij przycisk <</Tune – (10) – aby ustawić wartości do tyłu  

- Naciśnij przycisk >>/Tune + (11) – aby ustawić wartości do przodu  

- Przytrzymaj przycisk << lub >> przez 2 sekundy aby włączyć automatyczną zmianę do przodu 

Włączanie / wyłączanie alarmu  

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ALARM1” (8) / „ALARM2” (9) aby wyłączyć lub wyłączyć alarm. Kiedy 

alarm jest włączony, symbol dzwonka pojawi się na wyświetlaczu. 

Czas trwania alarmu i funkcja drzemki: 

Czas trwania alarmu – alarm za pomocą brzęczyka lub radia będzie się odtwarzał przez 30 minut jeśli 

nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, następnie zatrzyma się automatycznie i odtworzy się 

ponownie w ustawionym czasie następnego dnia. 

Ustawienia drzemki: 

- Podczas trwania alarmu, naciśnij przycisk drzemki (13) aby włączyć funkcję drzemki, alarm się 

zatrzyma. 

- Czas trwania drzemki wynosi 9 minut (nie uwzględnia przesunięcia sekund) 

- Tryb drzemki będzie włączony do czasu naciśnięcia przycisku ON/OFF (włączenia/wyłączenia) (14) 

aby wyłączyć alarm ustawiony za pomocą brzęczyka lub radia po 30 minutach. 

Funkcja automatycznego włączenia i wyłączenia wyświetlacza: 

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk auto on-off (12) przez 3 sekundy, wskaźnik trybu gotowości zapali się 

na wyświetlaczu LED, wyświetlacz wyłączy się automatycznie po 15 sekundach, naciśnij jakikolwiek 

przycisk aby utrzymać włączony wyświetlacz na 15 sekund. 

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk auto-on-off (12) przez 3 sekundy wskaźnik trybu gotowości zgaśnie a 

funkcja zostanie wyłączona. 

Automatyczna zmiana wyświetlanej treści: 

W trybie radio off, naciśnij i przytrzymaj przycisk auto change on/off (5) przez 3 sekundy aby wejść do 

trybu automatycznej zmiany czasu – aby wyświetlić czas, i naciśnij przycisk ponownie aby wyświetlić 

miesiąc/dzień – wyświetlacz automatycznie powróci do wyświetlania czasu po 5 sekundach. 
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Słuchanie radia 

Naciśnij przycisk ON/OFF (włączenia / wyłączenia)(14) aby włączyć urządzenie. 

Użyj przycisków Tune+ lub Tune- aby wybrać żądaną stację radiową. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz 

przycisk Tune+ lub Tune- na jedną sekundę i później go zwolnisz, urządzenie automatycznie 

przeskanuje następną stację radiową. 

Naciśnij przycisk ON/OFF (włączenia / wyłączenia)(14) aby wyłączyć radio. 

Ustawienie / przywoływanie ustawień predefiniowanych radia  

1. Naciśnij przycisk ON/OFF (włączenia / wyłączenia)(14) aby włączyć urządzenie. 

2. Użyj przycisków Tune+ lub Tune- aby wybrać żądaną stację radiową. 

3. Naciśnij i przytrzymaj  przycisk memory / memory + (pamięci) ; symbol „P01” zacznie migać na 

wyświetlaczu. 

4. Użyj przycisków Tune+ lub Tune- aby wybrać żądane ustawienie predefiniowane (P01-P10). 

5. Naciśnij ponownie przycisk memory / memory + aby prowadzić ustawienie predefiniowane. 

6. Powtórz kroki 2 do 5 aby ustawić więcej ustawień predefiniowanych. 

7. Urządzenie może zapamiętać łącznie 10 ustawień predefiniowanych dla stacji FM. 

8. Gdy symbol „P01-P10” miga, naciśnij przycisk Tune+ lub Tune- aby wybrać numer ustawienia 

predefiniowanego. 

9. W czasie przywoływania ustawień predefiniowanych stacji, naciśnij przycisk memory / memory + 

aby wybrać numer ustawienia predefiniowanego. 

Uwaga: 

Upewnij się, że antena FM jest całkowicie rozwinięta  dla najlepszego odbioru FM . 

Działanie wyłącznika czasowego  

Podczas słuchania radia, naciśnij przycisk wyłącznika czasowego Sleep (13) aby wejść w tryb 

wyłącznika czasowego. Możesz ustawić wyłącznik czasowy od 90 minut do 15 minut za pomocą 

przycisku Sleep (13). Urządzenie automatycznie wyłączy się po ustawionym czasie.  

Działanie ściemniacza 

W trybie gotowości, naciśnij przycisk Dimmer (3) aby ustawić jasność wyświetlacza LED na 3 

poziomach: wysoka, średnia i niska. 

Funkcja minutnika 

W trybie wyłączonego radia, naciśnij przycisk NAP (6), aby włączyć tryb NAP, czas nap będzie 

ustawiony na 5 sekund, podczas tego czasu naciśnij przycisk NAP (6) aby zmienić czas od 90 minut do 

10 minut.  

Brzęczyk alarmowy włączy się na 30 min a następnie automatycznie się wyłączy. Aby zatrzymać 

brzęczyk alarmowy naciśnij przycisk ON/OFF (14). 

Przycisk NAP (6) nie działa w czasie odtwarzania alarmu. Aby anulować funkcję NAP naciśnij przycisk 

ON/OFF (14). 

Projektor 

- Ustawienie ostrości: ustaw jasność projekcji zegara/ostrość za pomocą pokrętła jasności/ostrości – 

czas pokazywany za pomocą projektowa można wyświetlić na ścianie lub suficie 
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- Ustaw kierunek projekcji  

- Aby odwrócić obraz projektora o 180 °, naciśnij przycisk Projection Time 180O FLIP (4). 

Uwaga: 

Projektor wyświetla czas na suficie lub ścianie w zaciemnionym pomieszczeniu. Maksymalna 

odległość projekcji wynosi 3-9 stóp. 

Ważne 

W górnej części urządzenia znajduje się czujnik który odbiera ruch ręką lub obiektów. Pamiętaj aby 

umieścić radio na powierzchni bez przeszkód na 9-12 cali w górę oraz 3-6 cali w tylnej części 

urządzenia. 

Pomoże to zwiększyć obszar rozpoznawania ruchu ręką, a także zmniejszyć ryzyko fałszywego 

włączenia.  Jeśli urządzenie zacznie wydawać dźwięki a funkcje wyświetlacza nie będą działać 

prawidłowo może to oznacza że przedmiot znajduje się zbyt blisko górnej lub tylnej części urządzenia. 

Jeśli tak się stanie, należy upewnić się że powyżej urządzenia na odległość 9-12 cali oraz w tylnej 

części urządzenia na odległość 3-6 cali nie ma żadnych przeszkód – aby uniknąć fałszywego włączenia. 

Funkcje czujnika na podczerwień 

1. W trybie wyłączonego radia, aby wyświetlić ustawienia czasu alarmu  

 

Machnij ręką nad czujnikiem na podczerwień (1) przez 1 sekundę aby wyświetlić czas alarmu 1. 

 
Machnij ręką nad czujnikiem na podczerwień (1) przez 1 sekundę aby wyświetlić czas alarmu 2. 
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2. W trybie radia, aby włączyć wyłącznik czasowy: 

 

Machnij ręką przed czujnikiem na podczerwień (1) przez około 2 sekundy aby włączyć funkcję 

wyłącznika czasowego, symbol „90 minut” zaświeci się na wyświetlaczu LED. Czas wyłącznika 

czasowego można ustawić maksymalnie na 90 minut. Naciśnij przycisk SLEEP (13), aby zmienić czas 

wyłącznika czasowego jak napisano wcześniej. Naciśnij przycisk ON/OFF (14), aby anulować funkcję 

wyłącznika czasowego. 

3. W czasie trwania alarmu, aby włączyć funkcję drzemki: 

 

Machnij ręką nad czujnikiem na podczerwień (1) jeden raz aby włączyć funkcję drzemki na 9 minut.  

4. W trybie radia, aby wyświetlić częstotliwość radia oraz ustawienia czasu alarmu: 

 
Machnij ręką nad czujnikiem na podczerwień (1) przez 1 sekundę aby wyświetlić częstotliwość radia.  
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Machnij ręką nad czujnikiem na podczerwień (1) przez 1 sekundę aby wyświetlić czas alarmu 1.  

 
Machnij ręką nad czujnikiem na podczerwień (1) przez 1 sekundę aby wyświetlić czas alarmu 2 

 

.  

Machnij ręką nad czujnikiem na podczerwień (1) przez 1 sekundę aby wyświetlić czas rzeczywisty. 

5. W trybie wyłączonego radia, naciśnij i przytrzymaj przycisk auto on-off (12) przez 3 sekundy, 

wskaźnik gotowości LED zaświeci się, wyświetlacz wyłączy się automatycznie po 15 sekundach. 
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Machnij ręką nad czujnikiem na podczerwień (1) aby włączyć wyświetlacz. 

Naciśnij jakikolwiek przycisk aby włączyć wyświetlacz. 

Reset  

Jeśli system nie reaguje lub wskazuje błędne lub przerywane działanie, mógł doświadczyć 

wyładowania elektrostatycznego (ESD) lub przypływu energii która wyzwoliła automatyczne 

wyłączenie się mikrokontrolera.  

Jeśli się tak stanie, wystarczy odłączyć kabel zasilający i wyciągnąć baterię zapasową z systemu a 

następnie odczekać co najmniej 3 minuty, a przy następnym włączeniu urządzenie będzie działało jak 

przy pierwszym uruchomieniu. 

Specyfikacja 

Zasięg częstotliwości………………………………………………………………………………………….…………87,5- 108 MHz 

Zapasowa bateria……………………………………………………3V ( płaska bateria litowa CR2032) nie dołączona 

Zasilanie………………………………………………………………………………………………………………………….AC230V 50Hz 

 

Niniejszym Wörlein GmbH oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi 

wymaganiami i innymi istotnymi postanowieniami dyrektywy 1999/5 / WE. 

Kopię deklaracji zgodności można uzyskać pod następującym adresem: Wörlein 

GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg, Niemcy 

Importer 

Wörlein GmbH Gewerbestrasse 12 D 90556 Cadolzburg Niemcy  

Tel: +49 9103 71 67 0 

Fax: +49 9103 71 67 12 

E-mail: service@woerlein.com 

Strona Internetowa : www.woerlein.com 

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 

Właścicielem praw autorskich jest Wörlein GmbH, D 90556 Cadolzburg. 
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