
                                                                                   Návod k obsluze
V172I – Hodiny s teploměrem LTC 05, stříbrné

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:
Vlastnosti a funkce 

1. Možnost nastavení dvou budíků

2. LED podsvícení

3. Funkce časovače

4. 6 funkčních tlačítek (SET, UP, DOWN, SNOOZE / LIGHT, ALARM, WORLD TIME)

5. Podpora systémů příjmu signálu RCC: WWVB, DCF, MSF a JJY

6. Zobrazení dnů v týdnu v 7 jazycích: němčina, angličtina, francouzština, italština, 
španělština, dánština a holandština

7. Rozsah kalendáře: 2000-2099, formát zobrazení času: 12/24 hodin

8. Zobrazení měření teploty ve °C / °F

9. Rozsah měření teploty: 0°C - 50°C

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 
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Použití:

- 
Ve 

výchozím režimu stiskněte tlačítko SET pro změnu formátu času (24HR / D / M nebo 12HR / 
M / D)
- Ve výchozím režimu podržte tlačítko SET pro vstup do nastavení času:
Pořadí nastavení: rok> měsíc> datum> výběr jazyka> časový posun> hodina> město> letní 
čas ZAP / VYP> opusťte nastavení
- Parametr, který se má změnit, bliká na displeji. Stiskněte UP nebo DOWN pro změnu 
parametru, který chcete nastavit.
- Rozsah kalendáře: 2000-2099.
- Pořadí nastavení jazyka: němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, dánština a 
holandština
- Pokud do 20 sekund nestisknete žádné tlačítko, režim se automaticky ukončí.
- Po dokončení změn nastavení potvrďte stisknutím tlačítka SET.
- Při změně minut se sekundy vynulují.
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- Letní čas výchozí: vypnuto.
- Pokud je přijat signál WWVB, stiskněte tlačítko UP pro přepnutí časového pásma mezi P> M> 
C> E> P.

Nastavení alarmu
- Ve výchozím režimu stiskněte klávesu ALM pro změnu budíku. Pořadí nastavení: AL1 ON> 
AL2 ON> AL1 + AL2 ON> AL1 + AL2 OFF.
- Ve výchozím režimu stiskněte tlačítko a podržte tlačítko SNOOZE / LIGHT pro vstup do 
režimu nastavení budíku. Indikátor data zobrazí čas budíku. Sekvence nastavení: A1 hodina> 
A1 minuta> A2 hodina> A2 minuta> konec.
- Aktuálně upravený parametr bliká na displeji. Stiskněte UP nebo DOWN pro změnu 
parametru. Podržte tlačítko UP nebo DOWN pro změnu parametru každých 8 kroků/sekund.
- Pokud do 20 sekund nestisknete žádné tlačítko, režim se automaticky ukončí.
- Výchozí nastavení AL1 a AL2: AM: 00

Provoz alarmu
A. Budík zvoní 2 minuty v následujícím pořadí:
0-10 sekund: pípuntí / sekundu
11-20 sekund: dvě pípnutí za sekundu
21-30 sekund: čtyři pípnutí za sekundu.
31-120 sekund: nepřetržité zvuky.
B. Zatímco budík zvoní, stiskněte SNOOZE / LIGHT pro odložení na pět minut.
Stisknutím jakéhokoli jiného tlačítka se alarm deaktivuje.

Funkce teploměru
- Rozsah měření teploty: 0°C - 50°C
- Cyklus měření: každých 30 sekund
- Pokud je teplota vyšší než 50 °C, zařízení zobrazí HH. Pokud je teplota nižší než 0°C, zařízení
zobrazí LL.
- Zatímco je přijímán signál RCC nebo je spuštěn alarm, jednotka zastaví čtení teploty.

Funkce příjmu RCC
Vstup do režimu příjmu RCC:
A. Po zapnutí jednotka automaticky přejde do režimu příjmu RCC.
B. Chcete-li vstoupit do režimu příjmu RCC ručně, stiskněte a podržte tlačítko DOWN.
C. Zařízení přejde do režimu příjmu RCC každý den.

Automatický RCC přijímač
- Časy automatického příjmu signálu RCC: 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 a 5:00. Zařízení přijímá 
signál automaticky v 1:00, 2:00, 3:00. Pokud zařízení nepřijme signál do 3:00, přejde do 
stavu příjmu signálu ve 4:00 nebo 5:00. Pokud je vyzvednutí úspěšné ve 4:00, jednotka se 
během dne nebude pokoušet o vyzvednutí. V opačném případě přejde zařízení znovu do stavu 
příjmu v 5:00. Po této době již zařízení nepřejde do stavu příjmu. Doba příjmu signálu RCC je 
7 minut.
- Při příjmu signálu RCC bliká na displeji symbol věže RCC. Po přijetí signálu se na displeji 
jednotky zobrazí symbol RCC věže. V opačném případě nebude symbol věže RCC viditelný.
- Když jsou zobrazeny všechny symboly RCC, po vynulování času bude příslušný symbol RCC 
vypnutý.
- Když je přijat signál RCC, všechna tlačítka zařízení jsou pozastavena v činnosti, kromě 
SNOOZE / LIGHT a DOWN.
- Příjem signálu RCC se automaticky ukončí, když zazní alarm jednotky.
- Při příjmu signálu RCC stiskněte klávesu DOLŮ pro změnu systému přijímaného signálu RCC 
v pořadí: DCF> MSF> WWVB> JJY> Exit.
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- Pokud zařízení přijme signál letního času, zobrazí se bez ohledu na to, zda je funkce zapnutá 
nebo vypnutá.

Zobrazení dnů v týdnu

Funkce časovače
- Ve výchozím režimu: Stiskněte a podržte tlačítko UP, dokud nepřejde do režimu časovače. Na
digitálním displeji se zobrazí 00M00S.
- Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN nastavte dobu trvání časovače (10 minut vpřed nebo 
vzad)
- Po nastavení času stiskněte SNOOZE / LIGHT pro rozpoznání odpočítávání nebo zastavení 
časovače.
- Pokud je časovač zastaven, stiskněte tlačítko UP nebo DOWN pro nastavení.
- Po dokončení časovače začne zařízení vyzvánět (zvuk je stejný jako zvuk budíku).
- Stisknutím a podržením tlačítka UP opustíte režim časovače.

Kontrola globálního času
- V obecném režimu stiskněte tlačítko WORLD TIME pro kontrolu globálního času.
- Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN změňte vybraný globální čas.
- Stiskněte a podržte tlačítko UP nebo DOWN pro rychlé procházení mezi globálními časy.
- Zařízení dokáže zobrazit čas 32 měst.

Tabulka kódů města
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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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