
                                                                                   Návod k obsluze
T187B - Multifunkční zrcadlové hodiny s budíkem a teploměrem bílé

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k
uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek
předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu
kdykoliv přečíst!

Popis:
- 4bitový LED displej
- Časová funkce: zobrazuje hodiny, minuty a může se měnit v 12/24 hodinovém režimu
- Funkce datum: zobrazuje den, měsíc a rok (od 2000 do 2099)
- Funkce alarmu: Posuňte přepínač do polohy „SET ALARM“, můžete nastavit denní alarm a čas
odložení.
- Teplotní funkce: Může se zobrazovat v ° F nebo° C. Normální rozsah měření je -10 ° C ~ 50 °
C (14 ° F ~ 122 ° F)
- Výběr režimu: Stisknutím tlačítka „HOUR“/„MONTH“ můžete změnit tři režimy dP-1, dP-2 a 
dP-3
- Úspora energie: Stisknutím tlačítka „MIN“/“DATE“ vyberte, zda chcete zapnout funkci úspory 
energie (zapnutí displeje „onSd“, vypnutí displeje „oFSd“)
- Ztlumení osvětlení: v čase 18:00 - 7:00 je obrazovka automaticky ztlumena na slabé 
osvětlení. Jas se změní, když nastavíte čas
- Ochrana proti přerušení externího napájení (vestavěná lithiová baterie: 3,0 V)
- Normální pracovní napětí: DC 5V
- Zvukový efekt kláves
- Provozní teplota je -10 ° C ~ 50 ° C

Displej celé obrazovky

Popis tlačítek
3 klávesy a 2 přepínače
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Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:
Režim času:
- Po připojení nejprve externího napájení a poté záložní baterie se hodiny plně zobrazí a rychle 
se změní z 0000 na 9999, současně vydají zvuk „pípnutí“ a zobrazí AM12:00.
-Po připojení nejprve záložní baterie a poté externího napájení hodiny vydají zvuk „pípnutí“ při 
vstupu do normálního časového režimu a zobrazí AM 12:00.
- V běžném časovém režimu stiskněte tlačítko „MODE“ pro vstup do příslušných funkcí 
následujícím způsobem: Režim času - Režim data - Budík - Teplota

- V běžném časovém režimu stiskněte tlačítko „TIME SET“ pro nastavení času, stiskněte 
tlačítko HOUR / MIN pro nastavení hodin a minut, dlouhým stisknutím se posunuje čas rychle 
vpřed. Stisknutím klávesy 12/24 změňte 12/24 hodinový režim, 12 hodinový režim se značí 
„PM“. (nastavení alarmů se nemůže měnit)
- Rozsah nastavení: HODINA 1-12 nebo 0-23, MINUTY 00-59
- Nastavte hodiny, druhé se nezmění; Nastavte minuty, druhé se resetují
- V běžném časovém režimu bude obrazovka blikat bez jakéhokoli zmáčknutí. Otočením 
přepínače do uzamčené polohy opustíte čas.
- V režimu času (bez alarmu a v úsporném režimu), po 30s šetří energii a vrátí se na hlavní 
režim

Režim data:
Stisknutím tlačítka MODE / YEAR vstoupíte do režimu data, datum se zobrazí 1. ledna, 2018
- Přepněte na TIME SET, stiskněte tlačítko MODE pro nastavení data, stiskněte tlačítko DATE 
pro nastavení dne a tlačítko MONTH pro nastavení měsíce. Poté znovu stiskněte klávesu MODE 
pro nastavení roku, klávesa MIN znamená dolů, klávesa HOUR znamená nahoru, dlouhým 
stiskem rychle přejdete vpřed / vzad
- Rozsah nastavení: MĚSÍC: 1-12, DEN: 1-31, ROK: 2000-2099. V režimu nastavení bude 
obrazovka blikat bez jakéhokoli stisknutí. Přepnutím přepínače do uzamčené polohy zachováte 
datum a ukončíte nastavení, poté se vrátíte na hlavní obrazovku
- V režimu data (bez alarmu a v úsporném režimu), po 30s šetří energii a vrátí se na hlavní 
režim

Režim alarmu:
V běžném časovém režimu stiskněte dvakrát tlačítko MODE / YEAR pro vstup do režimu 
alarmu, čas alarmu zobrazí AM 12:00.
- Přepněte přepínač na Alm Set pro nastavení alarmu, stiskněte tlačítko HOUR / MIN pro 
nastavení HOUR / MINUTE, dlouhým stisknutím rychle přejdete vpřed. 12hodinový režim se 
značí „PM“.
- Přepnutím přepínače vyberte zapnutí nebo vypnutí alarmu, při zapnutí alarmu se rozsvítí 
značka 
- Nastavený rozsah je: hodina: 1-12 /0-23, minuta: 00-59
- V nastavovaném stavu obrazovka bliká. Přepněte přepínač do uzamčené polohy, ukončete a 
uložte alarm
- Když zazvoní budík, začne blikat značka , po 1 minutě se vypne. Stisknutím libovolné 
klávesy ji zastavíte.
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- Stisknutím tlačítka HOUR / MONTH, MIN / DATE nebo 12/24 / YEAR budík zastavíte, ale 
můžete zachovat stav alarmu, po 15 s se vrátí zpět
- Přepněte přepínač do polohy Vypnuto, značka  zmizí a budík se zastaví
- V režimu nastavení budíku bude zastaven
- V režimu alarmu (bez alarmu a v úsporném režimu), po 30s šetří energii a vrátí se na hlavní 
režim

Teplotní režim
- Po připojení napájení hodiny automaticky detekují teplotu, rozsah měření je -10 ° C ~ 50 ° C
(14 ° F ~ 122 ° F)
- Hodiny detekují teplotu každých 10 s, v teplotním režimu přepnete klávesami MIN / DATE a 
HOUR / MONTH pro přepnutí °C / °F
- V režimu dp-1 se hodiny automaticky přepnou a zobrazí teplotu na 2 sekundy
- V režimu dp-1 / dp-3 stiskněte klávesu MODE pro přepnutí a zobrazení teploty
- V teplotním režimu (bez alarmu a v úsporném režimu), po 30s šetří energii a vrátí se na 
hlavní režim

Funkce úspory energie
- V běžném časovém režimu stisknutím tlačítka MIN / DATE vyberte zapnutí (onSd) nebo 
vypnutí (oFSd) úspory energie
- Hodiny automaticky vypnou režim úspory energie (oFSd), když napájení DC5V funguje.
- Stiskněte tlačítko HOUR / MONTH, režim dp1 / dp-2, v režimu datum / alarm / teplota, 
jakýkoli provoz po dobu 15 sekund, hodiny se vrátí do normálního časového režimu
- V režimu dp-2, libovolném režimu a po 30s/10s pro vstup do režimu úspory energie, návrat 
na hlavní obrazovku
- Pokud jsou hodiny v úsporném režimu a zazvoní budík, rozsvítí se displej a zobrazí se režim 
alarmu, po 15 s se vrátí časový režim

Ztlumení osvětlení
- V čase 18:00-7:00 obrazovka automaticky ztlumí osvětlení. Jas se změní, když nastavíte čas

Ochrana proti vypnutí
- Systém umožňuje vestavěné lithiové baterii udržovat normální časování, pokud hodiny náhle 
ztratí napájení

- Při aktivaci záložní baterie nemusí fungovat všechny funkce

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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