
HODINY S TEPLOMĚREM DŘEVĚNÝ HNĚDÝ - ZG2D 

NÁVOD K OBSLUZE 

1. Základní informace 

specifikace: 

• Materiál: MDF 

• Napájení: 3x 1,5 V AAA baterie (není součástí balení) nebo USB kabel (součástí balení) 

• 12/24 hodinový režim 

• Kalendář 

• Alarm (lze nastavit 3 alarmy) 

• Teploměr (teplota v stupních Celsia / Fahrenheita zobrazena po) pravá strana) 

• Podsvícení displeje: ano 

• Rozměry: 65 mm x 65 mm x 65 mm 

• Barva: hnědá (červená čísla) 

2. Servis 

Před prvním použitím stiskněte tlačítko reset pod držákem na baterie. 

A) Vložte do zařízení 4 funkční baterie typu „AAA“, věnujte pozornost 

správná polarizace. Optimálně by však hodinky měly být napájeny 

součástí je kabel USB-DC 5V kvůli krátké životnosti baterie !! 

B) Nastavení času a datumu : Pro vstup stiskněte a přidržte tlačítko „SET“ po dobu 3 sekund 

do režimu úprav. 

- Když symbol roku bliká, použijte tlačítka NAHORU a DOLŮ pro nastavení - 

Nastavili jsme tedy: rok, měsíc, den, formát zobrazení času 

(12/24), hodina, minuty, budík, budík v pracovních dnech. 

- Při nastavování budíku nejprve zapněte režim ON 

pak nastavte čas. Budík se zastaví po 60 s nebo po stisknutí 

tlačítko na zadní straně krytu. 

- Krátkým stisknutím tlačítka NAHORU můžete změnit zobrazení 

Teploty Celsia / Fahrenheita, 

- Dlouhým stisknutím tlačítka NAHORU můžete změnit jas displeje 

(od jasnějšího L-1 do nejtmavšího L-3) 

- Krátkým stisknutím tlačítka SET změníte způsob zobrazení informací 



(Pouze čas DP-2 nebo postupné zobrazení času a teploty DP-1 

datum). 

- Stisknutím tlačítka DOLŮ zapnete nebo vypnete nepřetržité světlo 

dívat. Výběr funkce -: SD spustí režim zobrazení nepřetržitého času. 

- Aktivovaný zvukový režim je signalizován slovy „ON: SD“ - hodiny 

reaguje na tleskání a zobrazuje čas na krátkou dobu (toto je řešení 

doporučeno při využití energie baterie pro úsporu energie). 

- Chcete-li vypnout zvukový režim (viz výše), stiskněte tlačítko DOLŮ a vyberte 

"-: SD", který vypne a aktivuje nepřetržité osvětlení hodinek 

(doporučeno při napájení hodinek kabelem USB). 

- Nastavení jasu displeje pomocí 3 kroků 

stisknutí prostředního tlačítka v režimu L (od L-1 jasnější k L-3 nejtmavší) 

3. Poznámky a bezpečnostní opatření 

•Budík je určen pro interní použití. 

•Zařízení je napájeno 4 AAA bateriemi. Při instalaci baterie by měla být 

     dávejte pozor na správnou polaritu. 

•UPOZORNĚNÍ! Baterie je neefektivní a vydrží po velmi krátkou dobu 

používat (od 1 hodiny do 2-3 dnů), proto se doporučuje napájení 

hodinky přímo z USB portu pomocí přiloženého kabelu! 

•K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čisticí prostředek. 

•Nikdy neponořujte přístroj do vody. 

•Nevystavujte extrémně vysokým a nízkým teplotám. 

•Chraňte před mechanickým poškozením. 


