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Opis zegara 
• O1 - szczelina do otwierania plastikowej koperty znajdująca się z przodu obudowy, 

na godzinie dwunastej. 

• C1 - pokrętło do ustawiania aktualnego czasu znajdujące się z tyłu obudowy, na 
godzinie szóstej. 

• H1 - wypukła kulka wskazująca godziny, poruszająca się po okręgu obracającym się 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

• C2 - komora na dwie baterie AAA, z przykrywką, w szczelinie znajdującej się z tyłu 
obudowy, na godzinie dziewiątej. 

• H2 - wypukła kulka wskazująca minuty, poruszająca się po mniejszym okręgu 
obracającym się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

• C3 - pokrętło z ząbkowaną fakturą do regulacji głośności alarmu znajduje się z 
przodu obudowy, na bocznej ściance, na godzinie trzeciej. 

• C4 – otwarta, plastikowa koperta. 

• S1 – szeroki, wystający przycisk, przełącznik trybu pracy zegarka: głośnomówiący / 
cichy, znajdujący się z przodu obudowy, na górnej ściance, na godzinie dwunastej. 
Przycisk służy także do odczytu i ustawiania bieżącej daty i godziny. 

• S2 - okrągły przycisk wybierania kolejnych ustawień zegara znajdujący się z tyłu 
obudowy, na godzinie trzeciej. 

• V 1 - gniazdo mini jack do podłączenia kostki wibrującej, znajdujące się z tyłu 
obudowy, na godzinie szóstej, pod pokrętłem do ustawiania godziny. 

 

Ważne: Komunikaty zegara oznajmiane są po polsku. 

Włączanie trybu cichego zegara 

By włączyć tryb cichy należy wcisnąć i przytrzymać przycisk S1 przez 5 sekund. Słyszalne 
będą dwa krótkie dźwięki potwierdzające. Ponowne wciśnięcie przycisku S1 i 
przytrzymanie go przez 5 sekundy wyłącza tryb głośnomówiący. Słyszalne będą wówczas 
cztery krótkie dźwięki potwierdzające (jest to tryb normalny). 

Głosowy odczyt bieżącej daty i godziny 
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 W normalnym trybie pracy zegara należy krótko wcisnąć przycisk S1, by odczytać 
bieżącą godzinę. 

 Ponowne, krótkie wciśnięcie przycisku S1 umożliwia odczytanie bieżącej daty. 

 Po pięciu sekundach bezczynności słyszalny będzie jeden krótki dźwięk, co oznacza, 
że zegar powrócił do normalnego trybu pracy. 

Ustawianie parametrów trybu głośnomówiącego 

Ustawianie godziny 

Jednokrotne wciśnięcie przycisku S2 umożliwia przejście do trybu ustawiania godziny, 
słyszalny będzie komunikat „Ustaw godzina”. 

Następnie należy wciskać przycisk S1 i ustawić prawidłową godzinę, słuchając głosowych 
zapowiedzi. 

Ustawianie minut 

Należy wciskać przycisk S2 raz za razem, aż do momentu usłyszenia komunikatu „Ustaw 
minuta”. Następnie trzeba wciskać przycisk S1 i ustawić minuty, słuchając głosowych 
zapowiedzi. 

Ustawianie roku 

Należy wciskać przycisk S2 raz za razem, aż do momentu usłyszenia komunikatu „Ustaw 
rok”. Następnie trzeba wciskać przycisk S1 i ustawić rok, słuchając głosowych zapowiedzi. 

Ustawianie miesiąca 

Należy wciskać przycisk S2 raz za razem, aż do momentu usłyszenia komunikatu „Ustaw 
miesiąc”. Następnie trzeba wciskać przycisk S1 i ustawić miesiąc, słuchając głosowych 
zapowiedzi. 

Ustawianie dnia miesiąca 

Należy wciskać przycisk S2 raz za razem, aż do momentu usłyszenia komunikatu „Ustaw 
data”. Następnie trzeba wciskać przycisk S1 i ustawić dzień miesiąca, słuchając głosowych 
zapowiedzi. 

Ustawianie godziny alarmu budzika 

Należy wciskać przycisk S2 raz za razem, aż do momentu usłyszenia komunikatu „Ustaw 
alarm godzina”. Następnie trzeba wciskać przycisk S1 i ustawić godzinę alarmu budzika, 
słuchając głosowych zapowiedzi. 
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Ustawianie minut alarmu budzika 

Należy wciskać przycisk S2 raz za razem, aż do momentu usłyszenia komunikatu „Ustaw 
alarm minuta”. Następnie trzeba wciskać przycisk S1 i ustawić minuty alarmu budzika, 
słuchając głosowych zapowiedzi. 

Włączanie i wyłączanie alarmu budzika 

Należy wciskać przycisk S2 raz za razem, aż do momentu usłyszenia komunikatu „Ustaw  
alarm”. Następnie trzeba wcisnąć przycisk S1 jeden raz, by włączyć alarm. Słyszalny będzie 
komunikat “Alarm tak” i dwa krótkie dźwięki. Jeżeli uprzednio ustawiona była godzina  
alarmu, zostanie ona oznajmiona. Wciskając ponownie przycisk S1 można wyłączyć alarm. 
Słyszalny będzie wówczas komunikat “Alarm nie” i dwa krótkie dźwięki. 

Raport godzinowy 

Należy wciskać przycisk S2 raz za razem, aż do momentu usłyszenia komunikatu „Ustaw 
raport godzinowy”. Następnie trzeba wciskać przycisk S1 i włączyć raport godzinowy. 
Słyszalny będzie komunikat „Raport godzinowy tak”. Wciskając ponownie przycisk S1 
można wyłączyć raport godzinowy. Słyszalny będzie wówczas komunikat “Raport 
godzinowy nie” i dwa krótkie dźwięki. 

Uwaga: Po pięciosekundowym braku aktywności słyszalny będzie jeden krótki dźwięk i 
nastąpi przejście do normalnego trybu pracy zegara. 

Wybór trybu alarmu budzika 

Po podłączeniu kostki wibracyjnej do gniazda mini jack ,oznaczonego na schemacie jako 
“V1”, można przełączać się między trybami alarmu budzika. 

Tryb 1. By go wybrać, należy wcisnąć przycisk S2 i przytrzymać przez 5 sekund. 

Słyszalne będą cztery krótkie dźwięki i wibracje kostki, co oznacza, że alarm dźwiękowy i 
wibracje są włączone. 

Tryb 2. By go wybrać, należy ponownie wcisnąć przycisk S2 i przytrzymać przez 5 sekund. 

Słyszalne będą dwa krótkie dźwięki i wibracje kostki, co oznacza, że włączone są tylko 
wibracje. 

Tryb 3. By go wybrać, po raz kolejny trzeba wcisnąć przycisk S2 i przytrzymać przez 5 
sekund. 

Słyszalne będą cztery krótkie dźwięki, bez wibracji kostki, co oznacza, że włączony jest 
tylko alarm dźwiękowy. 
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Ustawianie bieżącej godziny 

By ustawić aktualną godzinę zegara, trzeba użyć pokrętła C1, obracając je zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. 


