
•	 Baterie/akumulatory	 należy	 przechowywać	w	miejscu	 niedostępnym	dla	 dzieci.	
Nie	 zostawiać	 baterii/akumulatorów	 bez	 nadzoru,	 ponieważ	 mogą	 zostać	
połknięte	przez	dzieci	lub	zwierzęta	domowe.

•	 Wszystkie	 baterie/akumulatory	 należy	 wymieniać	 w	 tym	 samym	 czasie.	
Jednoczesne	używanie	starych	i	nowych	baterii/akumulatorów	może	doprowadzić	
do	wycieku	i	uszkodzić	urządzenie.

•	 Nie	 rozbierać	 baterii/akumulatorów,	 nie	 powodować	 zwarć	 ani	 nie	 wrzucać	
ich	 do	 ognia.	 Nigdy	 nie	 próbować	 ładować	 baterii	 jednorazowych.	 Stwarza	 to	
niebezpieczeństwo	wybuchu!
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1	 Przycisk	SNOOZE / LIGHT
2	 Przycisk	WAVE
3	 Przycisk	RESET
4	 Przełączyć,	aby	wybrać	sygnał	czasu
5	 Komora	na	baterie
6	 Przełącznik	lampki	nocnej

7	 Przycisk	▼/	▲
8	 Przełącznik	ALARM ON/OFF
9	 Przycisk	alarmu
10	Przycisk	czasu
11	Wyświetlacz

Miejsce montażu
•	 Pod	montaż	należy	wybrać	równą,	płaską	i	stabilną	powierzchnię.
•	 Powierzchnie	wartościowych	mebli	 należy	 chronić	 za	pomocą	odpowiedniej	 podkładki.	W	
przeciwnym	razie	mogą	pojawić	się	zarysowania.

•	 W	 przeciwnym	 razie	 mogą	 pojawić	 się	 zarysowania.	 Złożyć	 nóżkę	 do	 tyłu	 i	 zamocować	
produkt	tak,	aby	nie	spadł.

•	 Aby	możliwy	był	prawidłowy	odbiór	sygnału	radiowego,	produktu	nie	wolno	umieszczać	w	
pobliżu	innych	urządzeń	elektronicznych,	przewodów,	metalowych	elementów	itp.

Uruchomienie
a) Wkładanie/wymiana baterii
•	 Zdjąć	pokrywkę	komory	na	baterie	znajdującej	się	z	tyłu	urządzenia.
•	 Włożyć	2	baterie	AAA,	zwracając	uwagę	na	ich	prawidłową	biegunowość.	Należy	przy	tym	
przestrzegać	oznaczeń	biegunowości	znajdujących	się	w	środku	komory	na	baterie.

•	 Zamknąć	komorę	na	baterie.
Zmienić	 baterie,	 gdy	 tylko	 wyświetlacz	 zacznie	 wyraźnie	 słabnąć	 lub	 całkowicie	
zgaśnie.

b) Wybór sygnału czasowego
Przełącznik	wyboru	sygnału	czasu	ustawić	w	żądanej	pozycji.

Oznaczenie Znaczenie
OFF Wyłączanie	odbiornika	radiowego
US Sygnał	WWVB	(USA)
UK Sygnał	MSF	(Wielka	Brytania)
DE Sygnał	DCF	(Europa	Środkowa)
JP Sygnał	JJY	(Japonia)

Po	 odebraniu	 sygnału	 WWVB	 pojawia	 się	 mapa	 Stanów	 Zjednoczonych.	 Po	
pojawieniu	się	sygnału	WWVB	natychmiast	nacisnąć	przycisk	▼/	▲,	aby	wybrać	
jedną	z	czterech	dostępnych	stref	czasowych	(E,	C,	M,	P).

c) Automatyczne ustawianie czasu
Jeśli	przełącznik	wybierania	sygnału	synchronizacji	będzie	znajdować	się	w	pozycji	
OFF,	zegara	nie	będzie	można	ustawiać	automatycznie.

•	 Po	 włożeniu	 baterii	 wyszukiwanie	 sygnału	 czasowego	 rozpoczyna	 się	 automatycznie	 po	
upływie	 8	 sekund.	W	 prawym,	 górnym	 rogu	 ekranu	 pojawia	 się	 symbol	 odbioru	 sygnału.	
Segmenty	wskaźnika	migają	podczas	wyszukiwania	sygnału.

•	 Aby	rozpocząć	lub	anulować	automatyczne	wyszukiwanie	sygnału	czasu,	należy	nacisnąć	
przycisk	WAVE.

•	 Odebranie	 sygnału	 oraz	 automatyczne	 ustawienie	 czasu	 może	 potrwać	 od	 około	 6	 do	
16	minut.	Przez	ten	czas	nie	wolno	poruszać	produktem	ani	przyciskać	żadnych	przycisków.

 Instrukcja użytkowania

Wielozakresowy zegar podróżny sterowany 
radiowo
Nr zamówienia 1423364

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt	służy	do	wyświetlania	czasu,	daty	oraz	 temperatury.	Czas	można	ustawiać	 ręcznie	
lub	automatycznie	za	pośrednictwem	radia.	Produkt	posiada	również	alarm	z	funkcją	drzemki	
i	 funkcją	 lampki	nocnej.	Urządzenie	zasilane	jest	2	bateriami	AAA	(baterie	nie	są	zawarte	w	
dostawie).
Urządzenie	jest	przeznaczone	do	użytku	wewnątrz	pomieszczeń	—	korzystanie	na	zewnątrz	
pomieszczeń	nie	jest	dozwolone.	Należy	unikać	kontaktu	z	wilgocią,	np.	w	łazienkach	itp.
Ze	względów	bezpieczeństwa	oraz	certyfikacji	(CE)	nie	można	w	żaden	sposób	przebudowywać	
ani	modyfikować	produktu.	W	przypadku	korzystania	z	produktu	w	celach	innych	niż	wcześniej	
opisane	produkt	może	zostać	uszkodzony.	Dokładnie	przeczytać	instrukcję	obsługi	i	zachować	
ją	do	późniejszego	wykorzystania.	Produkt	można	przekazywać	osobom	trzecim	wyłącznie	z	
załączoną	instrukcją	obsługi.
Produkt	jest	zgodny	z	obowiązującymi	wymogami	krajowymi	i	europejskimi.	Wszystkie	nazwy	
firm	i	produktów	są	znakami	towarowymi	ich	właścicieli.	Wszelkie	prawa	zastrzeżone.

Zakres dostawy
•	 Wielozakresowy	zegar	podróżny	sterowany	radiowo
•	 Instrukcja	użytkowania

Aktualne Instrukcje obsługi      
Pobierz	 najnowsze	 instrukcja	 ze	 strony	 www.conrad.com/downloads	 lub	 zeskanuj	 kod	QR.	
Postępować	zgodnie	z	instrukcjami,	podanymi	na	stronie	internetowej.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania
Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej 
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane 
nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w 
niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci 
rękojmię/gwarancję.

a) Ogólne
•	 Produkt	 nie	 jest	 zabawką.	 Należy	 trzymać	 poza	 zasięgiem	 dzieci	 i	 zwierząt	
domowych.

•	 Nie	 pozostawiać	 materiałów	 opakowaniowych	 bez	 nadzoru.	 Dzieci	 mogą	 się	
zacząć	nimi	bawić,	co	jest	niebezpieczne.

•	 Chronić	 produkt	 przed	 ekstremalnymi	 temperaturami,	 bezpośrednim	 światłem	
słonecznym,	silnymi	wibracjami,	wysoką	wilgotnością,	wilgocią,	palnymi	gazami,	
oparami	i	rozpuszczalnikami.

•	 Nie	narażać	produktu	na	obciążenia	mechaniczne.
•	 Jeśli	 bezpieczna	 praca	 nie	 jest	 dłużej	możliwa,	 należy	 przerwać	 użytkowanie	 i	
zabezpieczyć	 produkt	 przed	 ponownym	 użyciem.	 Bezpieczna	 praca	 nie	 jest	
możliwa,	jeśli	produkt:
	- został	uszkodzony;	
	- nie	działa	prawidłowo;	
	- był	przechowywany	przez	dłuższy	okres	czasu	w	niekorzystnych	warunkach	lub;	
	- został	nadmiernie	obciążony	podczas	transportu.

•	 Z	produktem	należy	obchodzić	się	ostrożnie.	Wstrząsy,	uderzenia	lub	upuszczenie	
produktu	już	z	małej	wysokości	powodują	jego	uszkodzenie.

•	 Jeśli	 istnieją	 wątpliwości	 w	 kwestii	 obsługi,	 bezpieczeństwa	 lub	 podłączania	
produktu,	należy	zwrócić	się	do	wykwalifikowanego	fachowca.

•	 Prace	konserwacyjne,	regulacja	i	naprawa	mogą	być	przeprowadzane	wyłącznie	
przez	eksperta	w	specjalistycznym	zakładzie.

•	 Jeśli	 pojawią	się	 jakiekolwiek	pytania,	na	które	nie	ma	odpowiedzi	w	niniejszej	
instrukcji,	 prosimy	 o	 kontakt	 z	 naszym	 biurem	 obsługi	 klienta	 lub	 z	 innym	
specjalistą.

b) Baterie/akumulatory
•	 Baterie/akumulatory	należy	wkładać	zgodnie	z	właściwą	polaryzacją.
•	 Wyjąć	 baterie/akumulatory,	 jeśli	 urządzenie	 nie	 jest	 używane	 przez	 dłuższy	
czas,	aby	uniknąć	uszkodzenia	z	powodu	wycieku.	Nieszczelne	lub	uszkodzone	
baterie/akumulatory	w	kontakcie	ze	skórą	mogą	powodować	oparzenia.	Podczas	
obchodzenia	się	z	uszkodzonymi	bateriami/akumulatorami	należy	nosić	rękawice.
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•	 Po	pomyślnym	odebraniu	 sygnału	 ikona	odbioru	będzie	 świecić	 światłem	stałym.	Symbol	
zniknie,	jeśli	żaden	sygnał	nie	zostanie	odebrany.

Symbol

Znaczenie brak	sygnału słaby	sygnał sygnał	
zadowalający

znakomity	
sygnał

Odbiór	sygnału	jest	lepszy	w	nocy,	niż	w	ciągu	dnia.

d) Ręczne ustawianie czasu
•	 Przycisk	czasu	wcisnąć	na	około	2	sekundy.	Rok	zacznie	migać.
•	 Naciskać	przycisk	▲,	aby	zwiększać	lub	przycisk	▼,	aby	zmniejszać	wartość.	Przytrzymać	
wciśnięty	przycisk,	aby	szybko	przewijać	wartości.

•	 Zatwierdzić	ustawienia,	naciskając	przycisk	czasu.	Zacznie	migać	kolejna	wartość.
•	 Należy	 postępować	 w	 uprzednio	 opisany	 sposób,	 aby	 dokonać	 ustawień	 w	 następującej	
kolejności:	Rok	>	Miesiąc	>	Dzień	>	Format	godzin	12/24	>	Godzina	>	Minuty	>	Sekundy	>	
Przesunięcie	strefowe	(-23	do	+23	godziny)	>	Język.

Jeśli	podczas	programowania	ustawień	przez	30	sekund	nie	zostanie	naciśnięty	
żaden	przycisk,	produkt	przełączy	się	do	zwykłego	trybu	wyświetlania.
Jeśli	 podczas	 ustawiania	 czasu	 przycisk	 zostanie	 wciśnięty	 na	 ok.	 2	 sekundy,	
urządzenie	powróci	do	trybu	normalnego	wyświetlania.
Przy	ustawianiu	sekund	istnieje	możliwość	zresetowania	do	wartości	00.
Dni	tygodnia	można	wyświetlać	w	następujących	językach:

GB Angielski
FR Francuski
DE Niemiecki
ES Hiszpański
IT Włoski

e) Ustawianie czasu budzenia
•	 Przycisk	alarmu	wcisnąć	na	około	2	sekundy.	W	lewym,	dolnym	rogu	ekranu	zacznie	migać	
godzina.

•	 Przyciskiem	▼/	▲	ustawić	godzinę.
•	 Potwierdzić	wprowadzoną	wartość	za	pomocą	przycisku	alarmu.
•	 Wprowadzić	minuty	i	zatwierdzić	przyciskiem	alarmu	.

Przy	 normalnym	 trybie	 wyświetlania	 nacisnąć	 przycisk	 alarmu,	 aby	 w	 lewym,	
dolnym	rogu	ekranu	wyświetlić	na	ok	5	sekund	czas	alarmu.

f) Aktywowanie/dezaktywowanie alarmu
•	 Przełącznik	ALARM ON/OFF	ustawić	w	pozycji	ON,	aby	włączyć	sygnał	alarmowy.	
•	 Przełącznik	ALARM ON/OFF	ustawić	w	pozycji	OFF,	aby	wyłączyć	sygnał	alarmowy.

Gdy	alarm	jest	włączony,	w	lewym,	dolnym	rogu	ekranu	wyświetlany	jest	stale	czas	
alarmu	(zamiast	daty).	Nad	liczbą	sekund	pojawi	się	symbol	dzwonka.
Gdy	funkcja	alarmu	jest	aktywna,	budzik	będzie	włączać	się	codziennie	o	ustalonej	
porze.

g) Wyłączanie alarmu / Funkcja drzemki
•	 Po	upływie	1	minuty	dźwięk	sygnału	alarmowego	jest	wyłączany	automatycznie.
•	 Przełącznik	ALARM ON/OFF	ustawić	w	pozycji	OFF,	aby	wyłączyć	sygnał	alarmowy.
•	 Nacisnąć	 przycisk	 SNOOZE / LIGHT,	 aby	 włączyć	 funkcję	 drzemki.	 Budzik	 zabrzmi	
ponownie	po	5	minutach.

Drzemkę	 można	 powtórzyć	 maksymalnie	 4	 razy.	 Gdy	 włączona	 jest	 funkcja	
drzemki,	nad	ikoną	dzwonki	miga	wskaźnik	Zz.

h) Termometr
Przycisk	WAVE	wcisnąć	na	ok.	3	sekundy,	aby	wybrać	jednostkę	temperatury	°C	(Celsjusza)	
lub	°F	(Fahrenheita).

Opcja	działa	tylko	wtedy,	gdy	przełącznik	sygnału	czasowego	znajduje	się	w	pozycji	
US,	UK	lub	DE.

i) Częstotliwość transmisji (sygnał JJY)
Przycisk	WAVE	wcisnąć	na	ok.	3	sekundy,	aby	wybrać	opcję	40	kHz	lub	60	kHz.

Opcja	działa	tylko	wtedy,	gdy	przełącznik	sygnału	czasowego	znajduje	się	w	pozycji	
JP.

j) Podświetlenie
Nacisnąć	przycisk	SNOOZE / LIGHT,	aby	na	ok.	5	sekund	włączyć	podświetlenie	ekranu.

k) Lampa nocna
•	 Przełącznik	 lampki	 nocnej	 ustawić	 w	 pozycji	 ON,	 aby	 włączyć	 funkcję	 lampki	 nocnej.	
Ciemność	zostanie	rozjaśniona	światłem	ekranu.

Czujnikiem	światła	jest	przycisk	SNOOZE / LIGHT.	Nie	zasłaniać	tego	przycisku,	bo	
światło	będzie	się	świecić	przez	cały	czas.

•	 Przełącznik	lampki	nocnej	ustawić	w	pozycji	OFF,	aby	wyłączyć	funkcję	lampki	nocnej.

l) Format wyświetlania godziny 12
W	przypadku	 formatu	12-godzinnego	po	 lewej	stronie	podanego	czasu	pojawi	się	wskaźnik	
AM	lub	PM.
•	 AM:	Od	północy	do	11:59
•	 PM:	Od	12:00	w	południe	do	23:59

m) Czas letni
W	okresie	letnim,	nad	symbolem	sygnału	odbiorczego,	pojawia	się	wskaźnik	DST	(tylko	wtedy,	
gdy	odbierany	jest	sygnał	radiowy).

n) Przywracanie ustawień fabrycznych
Nacisnąć	przycisk	RESET	za	pomocą	spiczastego	przedmiotu,	aby	zresetować	urządzenie	do	
ustawień	fabrycznych.

Konserwacja i czyszczenie
•	 Nie	stosować	agresywnych	detergentów,	alkoholu	ani	innych	rozpuszczalników	chemicznych,	
ponieważ	mogą	one	spowodować	uszkodzenie	obudowy	a	nawet	ograniczyć	funkcjonalność	
produktu.

•	 Do	czyszczenia	produktu	należy	stosować	suchą,	niestrzępiącą	się	szmatkę.
•	 Podczas	 czyszczenia	 nie	 należy	 zbyt	 mocno	 naciskać	 na	 powierzchnie,	 aby	 uniknąć	
zarysowań.

Deklaracja zgodności (DOC)
My,	 Conrad	 Electronic	 SE,	 Klaus-Conrad-Straße	 1,	 D-92240	 Hirschau,	 deklarujemy,	 że	
produkt	 ten	 jest	 zgodny	 z	 obowiązującymi	 wymaganiami	 oraz	 pozostałymi,	 stosownymi	
postanowieniami	Dyrektywy	1999/5/WE.

Deklarację	zgodności	tego	produktu	można	znaleźć	pod	adresem	www.conrad.com.

Utylizacja
a) Produkt

Elektroniczne	urządzenia	mogą	być	poddane	recyklingowi	i	nie	należą	do	odpadów	
z	 gospodarstw	 domowych.	 Produkt	 należy	 utylizować	 po	 zakończeniu	 jego	
eksploatacji	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	prawnymi.

Usunąć	wszystkie	włożone	baterie/akumulatory	i	wyrzucić	je	oddzielnie	od	produktu.

b) Baterie/akumulatory
Konsument	jest	prawnie	zobowiązany	(rozporządzenie	dotyczące	baterii)	do	zwrotu	wszystkich	
zużytych	baterii/akumulatorów.	Wyrzucanie	baterii	z	odpadami	domowymi	jest	zabronione.

Zawierające	 szkodliwe	 substancje	 baterie/akumulatory	 oznaczone	 są	 symbolem,	
który	wskazuje	na	zakaz	wyrzucania	z	odpadami	domowymi.	Oznaczenia	krytycznych	
metali	 ciężkich:	 Cd	 =	 kadm,	 Hg	 =	 rtęć,	 Pb	 =	 ołów	 (oznaczenie	 znajduje	 się	 na	
bateriach/akumulatorach	np.	pod	ikoną	kosza	na	śmieci	po	lewej	stronie).

Zużyte	 baterie	 można	 także	 oddawać	 do	 nieodpłatnych	 gminnych	 punktów	 zbiorczych,	 do	
naszych	sklepów,	lub	gdziekolwiek,	gdzie	sprzedawane	są	baterie.
W	ten	sposób	użytkownik	spełnia	wymogi	prawne	i	wnosi	wkład	w	ochronę	środowiska.

Dane techniczne
Zasilanie	...............................................2	x	bateria	AAA	(brak	w	zestawie)
Pobór	prądu	..........................................maks.	25	mA
Obsługiwane	sygnały	synchronizacji	....	DCF	(Europa	środkowa),	MSF	(Wielka	Brytania),	

WWVB	(USA),	JJY	(Japan)
Warunki	pracy	.......................................-10	do	+50	°C,	10	–	90	%	wilgotności	względnej
Warunki	przechowywania	.....................-20	do	+60	°C,	10	–	90	%	wilgotności	względnej
Wymiary	(szer.	x	wys.	x	gł.)	..................69	x	79	x	16,8	mm
Waga	....................................................68	g


