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Цифровий термометр і підставка для ручки 

Нормальний час
Зазначення часу, дати, дня тижня й температури.

Будильник і відкладений сигнал 
Налаштування щоденного сигналу будильника й відкладеного сигналу, а 
також різноманітний вибір мелодій.

Нагадування про дні народження
Налаштування дати дня народження, а також часу. Пісня до дня 
народження програється у встановлений час.

Таймер
Налаштування таймера зворотного відліку. Період установлення з 23:59 
до 0:00. Після закінчення заданого часу роздається звуковий сигнал.

Температура
Автоматичне визначення температури навколишнього середовища. 
У звичайному режимі натисніть кнопку “НАЛАШТУВАННЯ” для 
переключення між вимірювальними величинами по Цельсію й 
Фаренгейту.

Музика
Натисніть у звичайному режимі кнопку „v“ для початку й закінчення 
відтворення музики. 5 кнопок управління: РЕЖИМ (æ); БУДИЛЬНИК (%); 
НАЛАШТУВАННЯ (SET); НАГОРУ ( ); УНИЗ (v).

Обслуговування
Після встановлення батарейок нормальній час вказується у форматі 
12:00 та грає мелодія. У звичайному режимі натисніть кнопку РЕЖИМ 

Інструкція з експлуатації

для переходу у відповідний функціональний режим. Функціональний 
режим виставляється в такий спосіб:
–> Режим нормального часу –>12/24 години Переключення –> режим 
будильника –> нагадування про дні народження –> таймер
• Натисніть у звичайному режимі з активованою функцією будильника
 кнопку „НАГОРУ“ для вмикання або відключення функції відкладеного
 сигналу.
• Використовуйте в звичайному режимі кнопку „УНИЗ“ для вмикання
 або відключення позначення музики. При вмиканні позначення музики
 по черзі програється 7 відомих мелодій.
• Натисніть у звичайному режимі кнопку “НАЛАШТУВАННЯ”
 установлення величини виміру по Цельсію або Фаренгейту.
• Натисніть кнопку „НАГОРУ“ або „УНИЗ“ в 12/24 годинному режимі
 для переходу в інший годинний формат для 12-ти або 24-х годинного
 формату.
• При вмиканні функції будильника на екрані з‘явиться символ
 будильника. У режимі будильника налаштуйте час і мелодію
 будильника, використовуючи кнопки “НАЛАШТУВАННЯ”, „НАГОРУ“,
 „УНИЗ“. На вибір пропонується 7 пісень, що користуються всесвітньою 
 популярністю й 2 різних звуки.Знову натисніть на кнопку
 “НАЛАШТУВАННЯ” для збереження налаштувань і вийдіть із режиму
 нагадування про дні народження.
• Для налаштування функції нагадування про дні народження
 використовуйте кнопки “НАЛАШТУВАННЯ”, „НАГОРУ“ та „УНИЗ“ для
 налаштування часу й дати дня народження. Знову натисніть на кнопку
 “НАЛАШТУВАННЯ” для збереження налаштувань і вийдіть із режиму
 нагадування про дні народження. Коли настане встановлений час і
 дата, пісня буде грати протягом п‘яти хвилин. 
• У режимі таймера на екрані з‘являється позначення таймера. Для
 налаштування таймера відкладеного сигналу використовуйте кнопки
 ”НАЛАШТУВАННЯ”, „НАГОРУ“, „УНИЗ“. 
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 Діапазон налаштування 23:59 - 00:00 годин. При досягненні „00:00“
 протягом однієї хвилини дзвоник, а цифри „00:00“ мигають безупинно.
• У всіх режимах годинник переходить на нормальний режим
 автоматично, якщо протягом однієї хвилини не натискати жодної 
 кнопки.

1. Функція нормального часу
Після встановлення батарейок показується нормальній час вказується 
12:00.

Налаштування часу
Натисніть у звичайному режимі кнопку „РЕЖИМ“ для налаштування 
12-ти або 24-х годинного формату.
Натисніть кнопку “НАЛАШТУВАННЯ” і налаштуйте за допомогою кнопок 
час і дату. Порядок налаштування наступний: години, хвилини, рік, 
місяць і число.  –> Години –> Хвилини–> Рік –> Місяць –> Число–> 
Назад –>…
• У ході налаштування дати встановлення дня тижня з понеділка (MON)
 до неділі (SUN) здійснюється автоматично
• Вихід з режиму налаштування здійснюється автоматично, якщо
 протягом однієї хвилини не натискати жодної кнопки.

Функція 12-ти/24-х годинного формату
Натисніть у звичайному режимі кнопку „РЕЖИМ“ для переходу у режим 
12-ти/24-х годинного формату. Для зміни формату використовуйте 
кнопки „НАГОРУ“ та „УНИЗ“

2. Функція будильника й відкладеного сигналу 
Двічі натисніть у звичайному режимі кнопку „РЕЖИМ“ або 
використовуйте безпосередньо кнопку Сигнал „БУДИЛЬНИК“ для 
переходу в режим будильника

Налаштування будильника та мелодії
Натисніть у режимі будильника кнопку “НАЛАШТУВАННЯ” для 
налаштування будильника й налаштуйте за допомогою кнопок „НАГОРУ“ 
і „УНИЗ“ відповідно година, хвилини й музику. –> Години –> Хвилини –> 
Музика  –> Назад –> Вихід –> …
• Якщо включений тільки будильник без функції відкладеного 
 сигналу, сигнал будильника лунає протягом хвилини при досягненні
 встановленого часу. Сигнал будильника лунає чотири рази підряд.
• Натисніть в режимі відкладеного сигналу будь-яку кнопку для
 відключення сигналу будильника. Але символ відкладеного сигналу
 продовжує мигати, поки теоретично сигнал будильника не повинен
 був би програти в четвертий раз.
• Натисніть кнопку „НАГОРУ“, щоб більше не відображався символ
 відкладеного сигналу.
• Якщо символ будильника й відкладеного сигналу не відображаються,
 то дві функції відключені. Тільки тоді, коли відображається символ
 будильника, доступна функція відкладеного сигналу.

Відключення функції будильника та відкладеного сигналу
Для відключення сигналу будильника натисніть в звичайному режимі 
кнопку Сигнал „БУДИЛЬНИК“, щоб перейти в режим будильника. У 
даному режимі натисніть п’ять раз кнопку Вибір “НАЛАШТУВАННЯ”, 
поки не побачите замість цифр часу тільки три риски (-:--). Тепер 
використовуйте кнопку „РЕЖИМ“. Тепер функція будильника і 
відкладеного сигналу відключена.

3. Функція нагадування про дні народження
Натисніть в звичайному режимі кнопку „РЕЖИМ“ чотири рази підряд для 
переходу в режим нагадування днів народжень.
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Налаштування дня народження та часу
Натисніть у режимі нагадування днів народження кнопку 
“НАЛАШТУВАННЯ” та налаштуйте за допомогою  кнопок „НАГОРУ“ та 
„УНИЗ“ дату та час у наступному порядку: –> Година –> Хвилини –> Рік 
–> Місяць –> Дата –> Назад –> Вихід –> …
• Якщо настав встановлений час, протягом п‘яти хвилин у святковий
 день грає мелодія до дня народження
• Якщо у режимі налаштування не натискати кнопки пристрій
 повертається з режиму налаштування у звичайний режим.

4. Таймер
Натисніть в звичайному режимі кнопку „РЕЖИМ“ чотири рази підряд для 
переходу в режим таймеру

Налаштування таймеру
Натисніть в звичайному режимі кнопку «НАЛАШТУВАННЯ» для початку 
налаштування таймеру та за допомогою кнопок „НАГОРУ“ і „УНИЗ“ 
налаштуйте відповідно години та хвилини.
Дотримуйтеся наступного порядку: –> Години –> Хвилини –> Старт –> 
Вихід –> …
• Початок зворотного відліку: якщо на екрані з‘являється слово „TIMER“,
 починається зворотний відлік секунд від 59 до 00. Відразу за цим ідуть  
 хвилини, а зрештою години.
• Після закінчення встановленого часу до „00:00“ лунає звуковий сигнал
 протягом хвилини. Якщо Ви знаходитеся в режимі таймера, то
 безупинно мигають цифри „00:00:00“. Вихід з режиму налаштування 
 здійснюється автоматично, якщо протягом однієї хвилини не 
 натискати жодної кнопки.

5. Температура
Дані поточної температури навколишнього середовища. Натисніть 
у звичайному режимі кнопку “НАЛАШТУВАННЯ” для налаштування 
величини вимірювання по Цельсію чи по Фаренгейту.

6. Музика
Натисніть у звичайному режимі кнопку „УНИЗ“ для вмикання або 
вимикання символу музики. При включеному символі музики 
автоматично програються по черзі 7 відомих мелодій.

9

89075299bda.indd   8-989075299bda.indd   8-9 10.06.2008   13:05:01 Uhr10.06.2008   13:05:01 Uhr


