
 Zegar cyfrowy z budzikiem | Lunartec (NX5704)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu: 

• zegar LED na ścianę i na biurko

• zasilacz

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo potrzebna:

• 1 x bateria CR2032 (nie używając innego zasilania).

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie! Oprócz wymiany baterii. 

• Zaleca  się  ostrożne  obchodzenie  się  z  produktem.  Produkt  może  ulec  uszkodzeniu  w

wyniku uderzenia, wstrząsow lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędow są

• zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadow gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować  się  z  organizacją  odpowiedzialną  za  zbiorkę

elektroodpadów w wybranej miejscowości.

Ważne wskazówki dotyczące baterii i ich utylizacji

Baterii  nie  zalicza  się  do  odpadow  gospodarstwa  domowego.  Jako  konsumenci  są  Państwo

zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii.

1



• Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrocić do

sklepu, w ktorym są sprzedawane.

• Akumulatory  mają  niższe  napięcie  wyjściowe  niż  baterie.  Powoduje  to,  że  niektore

urządzenia do działania potrzebują baterii, a nie akumulatora.

• Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Baterie,  z  ktorych  wylewa  się  ciesz  są  niebezpieczne.  Należy  ich  dotykać  tylko  w

odpowiednich rękawiczkach.

• Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.

• Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.

• Zwykłe baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!

• Należy używać zawsze razem baterii tego samego typu i wymieniać wszystkie baterie w

urządzeniu w tym samym czasie!

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  NX-5704  jest  zgodny  z  dyrektywą  RoHS  2011/65/EU,

dyrektywą EMV 2014/30/EU i dyrektywą niskonapięciową 2014/35/EU. 

Szczegóły produktu 

1. Podświetlona cyfra

2. Przycisk MODE

3. Przycisk UP

4. Przycisk DOWN

5. Stojak

6. Wskaźnik PM (angielskie

określenie pory dnia, po południu)

7. Wskaźnik alarmu

Uruchomienie

Przed użyciem zegara ściennego, należy najpierw włożyć baterie (jeśli chcesz korzystać z zegara

bez zasilacza) i zawiesić zegar. Jeżeli chcesz umieścić zegar na biurku/stole należy zamontować

stojak  i podłączyć kabel zasilający do wejścia DC 5V na odwrocie zegarka. 

Aby  zamontować stojak wsuń podstawkę w dół zegara, jeśli chcesz go ustawić. Jeśli zegar ma być

zamontowany na ścianie, zawieś zegar za pomocą otworu  na odwrocie zegarka. Aby wymienić
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baterię, jeśli chcesz korzystać z zegara bez zasilania (nie zalecane), należy włożyć baterię CR2032

do komory baterii z tyłu zegara. Należy otworzyć i zamknąć komorę baterii i zwrócić uwagę na

właściwą polaryzację podczas wkładania baterii.  Akumulator można zastosować podczas awarii

zasilania.

Ustawianie czasu

1. Przyciśnij przycisk MODE (2) przez trzy sekundy, aby wyświetlić ustawienia.

2. Ustaw godzinę  przyciskami UP (3) i DOWN (4).

3. Wciśnij przycisk MODE (2), aby ustawić minuty przyciskami UP (3) i DOWN (4).

4. Naciśnij ponownie MODE (2) w celu zapisania czasu.

Ustawianie formatu 12 lub 24-godzinny

Przytrzymaj UP (3) przez trzy sekundy, aby ustawić tryb czasowy. Gdy zegar ustawiony jest na

format 12-godzinny, wskaźnik PM (6) świeci od godziny 12:00.

Ustawienie alarmu

1. Naciśnij przycisk MODE (2), aby wybrać tryb alarmowy. Symbol AL  (7) miga.

2. Przytrzymaj przycisk MODE (2)  przez trzy sekundy, aby wejść w tryb alarmowy.

3. Ustaw godzinę, minuty i czas drzemki za pomocą przycisków UP (3) i DOWN (4).

4. Wciśnij  MODE  (2),  aby  przejść  do  następnego  parametru.  Czas  drzemki  może  być

ustawiony w zakresie od 5 do 60 minut.

5. Naciśnij ponownie MODE (2), aby zakończyć ustawianie.

6. Naciśnij DOWN (4),  aby uaktywnić alarm. Symbol AL  (7) zapala się.

7. Gdy zabrzmi alarm, naciśnij przycisk MODE (2), aby włączyć funkcję drzemki. Symbol AL

(7) miga. Wciśnij DOWN  (4), aby wyłączyć alarm. Symbol AL (7) zgaśnie.

Tryb nocny

W trybie nocnym, na wyświetlacz zegarka jest automatycznie wygaszony.

1. Wciśnij dwukrotnie MODE (2), aby wejść w tryb nocny.

2. Naciśnij UP (3) lub w DOWN (4), aby włączyć  lub wyłączyć tryb nocny.

3. Domyślny tryb nocny jest uruchamiany na godzinę 18, a kończy o godzinie 6 rano. Jeśli

chcesz zmienić te wartości wciśnij MODE (2) dwa razy, aby wejść w tryb nocny.
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4. Następnie przytrzymaj MODE (2) przez trzy sekundy i za pomocą przycisków UP (3) i

DOWN (4)  dostosuj funkcję ściemniania.

5. Naciśnij przycisk MODE (2), aby ustawić czas zakończenia ściemniania.

6. Przyciśnij MODE (2), aby zapisać ustawienia.

Regulacja jasności

Są  trzy  poziomy  jasności.  Domyślnym  ustawieniem  jest  średni  poziom.  Wybierz  jasność

wyświetlacza poprzez naciśnięcie UP (3) podczas wyświetlania czasu.

Dane techniczne

Zasilanie 
5 V / 1 A 

1 x CR2032 

Format czasu
12-godzinny lub

24-godzinny

Czas drzemki Od 5 do 60 min

Automatyczna funkcja
ściemnienia

tak

Poziomy jasności 3

Wymiary 
21,5 x 7,5 x 2,5

cm 

Waga 
149 g
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