
TechnoLine WT 498
budzik elektroniczny

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy  za  zakup  instrumentu  marki  TechnoLine  WT  490.
Jesteśmy  jednocześnie  przekonani,  że  będzie  on  Państwu
doskonale służył.

2. UWAGI OGÓLNE

• Zanim przystąpisz do właściwego użytkowania urządzenia zapoznaj się szczegółowo, ze zrozumieniem, z niniejszą instrukcją użytkownika.
Wiedza ta pozwoli Ci uniknąć większości problemów związanych z funkcjonowaniem instrumentu.
•  Informacje  zawarte w instrukcji  pomogą Ci zapoznać się  z urządzeniem, dowiedzieć się  o jego kluczowych elementach składowych,
funkcjach jakie posiada, a także sposobach postępowania w przypadku wystąpienia problemów technicznych.
• Zapoznanie się ze zrozumieniem z instrukcją użytkownika pozwoli Ci uniknąć nieumyślnego uszkodzenia urządzenia, a tym samym utraty
prawa do jego reklamacji wynikającej z niewłaściwego użytkowania instrumentu.
• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem niestosowania się do niniejszej instrukcji, jak
również będące konsekwencjami błędnych odczytów. Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnętrznego.
• Pamiętaj! Zawsze zwracaj szczególną uwagę na porady dotyczące bezpieczeństwa użytkowania urządzenia!
•  W razie jakichkolwiek problemów wynikłych podczas użytkowania tego urządzenia zawsze możesz wrócić do informacji  zawartych w
niniejszej instrukcji.

3. OPIS PRODUKTU

Budzik elektroniczny TechnoLine WT 490 LED. Wersja ta posiada stałe podświetlenie w kolorze niebieski na 3 różnych poziomach jasności.
Budzik  posiada  możliwość  ustawienia  dwóch  różnych czasów budzenia  z  funkcją  drzemki  (SNOOZE).  Zegar  w budziku  sterowany  jest
sygnałem DCF.

4. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Uwaga! Ryzyko utraty zdrowia!

• Urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie w celu do jakiego zostało zaprojektowane.
• Nieautoryzowane naprawy i inne modyfikacje urządzenia są zabronione.
• Chroń instrument i baterie przed dziećmi.
• Nie umieszczaj urządzenia i baterii w miejscach narażonych na wysoką temperaturę, nie wrzucaj do ognia, nie powoduj zwarć.
• Chroń urządzenie i baterie przed wilgocią, nie wrzucaj do wody – grozi porażeniem elektrycznym!
• Chroń baterie i urządzenie przed silnymi wibracjami i przepięciami, nie ładuj baterii – uwaga ryzyko eksplozji!
• Połknięcie baterii grozi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią – w razie połknięcia skontaktuj się z lekarzem.
• Uwaga! Baterie zawierają niebezpieczny kwas! Słabe baterie powinny być wymienione tak szybko, jak to tylko możliwe.
• Nigdy nie stosuj kombinacji starych i nowych baterii lub baterii różnych typów. W przypadku, gdy z baterii wycieknie kwas załóż rękawice
ochronne i okulary odporne na substancje chemiczne.
•  Unikaj umieszczania urządzenia w pobliżu silnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego (komputery, telewizory, itp.) i dużych
obiektów metalowych (ramy okienne, futryny drzwi, kraty, itp.).
• Jeśli instrument posiada zasilacz sieciowy podłącz go wyłącznie do gniazda z napięciem 230V!
• Jednostka podstawowa i/lub zasilacz nie mogą stykać się z wodą lub wilgocią. Nadają się tylko do pracy w suchych wnętrzach.
• Nie używaj urządzenia, jeżeli gniazdo sieciowe lub zasilacz są uszkodzone.

ZAKRES DOSTAWY
 TechnoLine WT 498
 Adapter AC/DC 
 Instrukcja obsługi
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5. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

 TIME – godzina

 ALARM ICON – ikona alarmu

 MONTH/DATE/DATE OF WEEK – data

 SNOOZE ICON -  ikona drzemki

 TEMPERATURE – temperatura

 DCF SIGNAL ICON – ikona sygnału DCF

 -/ºC/ºF - 

 SET – ustawienia

 + - 

 WAVE – fala

RESET – przycisk do resetowania urządzenia
SNOOZE/LIGHT – drzemka/światło
LIGHT SENSOR – czujnik światła

6. URUCHOMIENIE URZĄDZENIA
 

1. Zdejmij powoli pokrywę ochronną.

2. Podłącz zasilacz AC/DC do dowolnego gniazdka 230V, następnie podłącz kabel do gniazda DC znajdującego się z tyłu urządzenia.
Na ekranie pojawi się                             
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7. OBSŁUGA URZĄDZENIA

INSTALACJA BATERII
1. Przesuń, aby otworzyć pokrywę baterii w dolnej części urządzenia.
2. Włóż 3 baterie AAA do komory baterii zachowując prawidłową biegunowość + / - (znaki w komorze baterii).
3. Załóż pokrywę baterii.
4.  W  przypadku,  gdy  jest  zbyt  jasno  w  nocy,  proszę  korzystać  tylko  z  baterii  -  bez  adaptera.
Gdy korzystamy z urządzenia wyłącznie za pomocą baterii, podświetlenie zawsze jest wyłączone. Naciśnij przycisk SNOOZE (światło) - zapala
się wyświetlacz LCD na kilka sekund, aby zobaczyć czas,  jeśli  jest taka potrzeba. Jeśli użytkownik odłączy gniazdo DC, zegar przestanie
działać i nie ma czasu - alarmu. Proszę pamiętać, aby umieścić baterie w zegarze, jeśli użytkownik chce, aby go wyjąć.

ODBIÓR SYGNAŁU DCF I WSKAŹNIK SYGNAŁU

Po wyłączeniu zegara,  zacznie  odbierać  sygnał  DCF.  Ikona miga.

Słaby sygnał DCF lub jego brak ( miga

Odbieranie silnego sygnał DCF (    ikona miga)

Udany odbiór (     ikona staje się statyczna)

Brak odbioru (    ikona zniknie)

Automatyczny odbiór i obsługa odbioru:
Zegar uruchamia automatyczny odbiór codziennie o 1:00, 2:00, 03:00. Jeśli nie będzie odbioru sygnału DCF o 03:00, rozpocznie odbiór o
4:00.  Jeśli  nadal  nie  będzie  to ponownie  uruchomi odbiór  o  5:00.  Jeśli  nadal  się  nie  powiedzie,  ponownie  rozpocznie  automatyczne
odbieranie o 1:00 następnego dnia.

Odbiór ręczny:
Po prostu naciśnij przycisk WAVE raz, aby rozpocząć ręczny odbiór. Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby zatrzymać ręczny odbiór.

Uwaga: Jeśli twój zegar sterowany radiowo odbiera sygnał czasu, wszystkie przyciski oprócz przycisku drzemki / światła nie działają.

USTAWIENIA KALENDARZA I CZASU

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 2 sekundy, cyfry czasu zmienią się na "24 godziny" i zaświecą się, naciśnij +/-  i wybierz "12
godzinny" format czasu lub "24 godzinny" formatu czasu.
2. Następnie naciśnij przycisk SET jeszcze raz, cyfry czasu zmienią się na "00" i błysną. Naciśnij przycisk +/-, aby wybrać strefę czasową:
"00" = GMT +1 godzina (np. Niemcy)
"01" = GMT +2 godziny (np. Finlandia)
"-01" = GMT 00 godzin (np. Wielka Brytania)
3. Następnie naciśnij przycisk SET jeszcze raz, cyfry godzin błysną. Naciśnij przycisk +/-, aby ustawić godzinę.
4. Następnie naciśnij przycisk SET jeszcze raz, cyfry minut błysną. Naciśnij przycisk +/-, aby ustawić minuty.
4. Następnie naciśnij ponownie SET, cyfry czasu zmienią się na rok "2009" i błysną.Naciśnij przycisk +/-, aby ustawić rok.
5. Następnie naciśnij przycisk SET jeszcze raz, cyfry miesiąca błysną. Naciśnij przycisk
+/-, aby ustawić miesiąc.
6. Następnie naciśnij przycisk SET jeszcze raz, cyfry daty błysną. Naciśnij przycisk +/-, aby ustawić datę.
7. Następnie naciśnij ponownie SET, cyfry dnia tygodnia błysną. Naciśnij przycisk +/- , aby wybrać język i dzień tygodnia.
 
EN = angielski
GE = niemiecki
FR = francuski
IT = włoski
NE = Holenderski
ES = hiszpański
DA = duński

8. Naciśnij  przycisk SET, aby powrócić do trybu normalnego lub nastąpi  automatyczny powrót do normalnego trybu pracy w około 30
sekund, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden inny przycisk.
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USTAWIENIA ALARMU

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALM SET / ON-OFF raz, cyfry czasu zmienią się na alarmowe cyfry czasu "0:00 AL" i cyfry godzin błysną.
Następnie naciśnij przycisk +/-, aby ustawić żądaną godzinę alarmu.
2. Naciśnij przycisk ALM SET / ON-OFF raz, cyfry minut błysną. Naciśnij przycisk +/-, aby ustawić żądane minuty czasu alarmu.
3. Naciśnij przycisk ALM SET / ON-OFF, aby powrócić do trybu normalnego lub nastąpi automatyczny powrót do normalnego trybu pracy w
około 30 sekund, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden inny przycisk.

WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE ALARMU

Naciśnij przycisk ALM SET / On-Off raz, aby włączyć lub wyłączyć alarm. Gdy alarm jest włączony, pojawi się ikona w kształcie dzwonka,
pomiędzy cyframi godzin i minut (patrz: rysunek urządzenia w niniejszej instrukcji).

KORZYSTANIE Z DRZEMKI

Gdy  zegar  osiągnie  swój  czas  alarmu,  daje  sygnału  dźwiękowy,  żeby  Cię  obudzić.  Ikona  w  kształcie  dzwonka  będzie  migać.
1) Naciśnij przycisk SNOOZE na górze raz, aby wyłączyć alarm czasowo, ikona w kształcie dzwonka i ikona "ZZ" będą migać. Alarm włączy się
ponownie  za  5  minut.

2) Aby wyłączyć alarm, naciśnij przycisk ALM SET / ON-OFF raz, sygnał alarmowy zostanie zatrzymane i ikony stają się statyczne, alarm
włączy się ponownie o tej samej porze następnego dnia. Czas trwania alarmu: 2 minuty
AUTOMATYCZNY CZUJNIK ŚWIATŁA

Zegar jest wyposażony w automatyczny czujnik światła na górze po prawej stronie obok przycisku drzemki / światła. Jasność podświetlenia
będzie dostosowana do niższego poziomu, gdy w pokoju jest ciemno.
Proszę trzymać zegar w odległości co najmniej 1 stopa z dala od wszelkich obiektów na górze. 

WYŚWIETLACZ TEMPERATURY W ° C LUB ° F

Wystarczy nacisnąć - (° C / ° F), aby wyświetlić temperaturę w ° C lub ° F. 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku, gdy zegar pokazuje nieistotne informacje lub cyfry, to może to być wpływ wyładowania elektrostatycznego lub zakłócenia
pochodzące od innych urządzeń. Naciśnij przycisk RESET na szczycie zegara. Zegar zostanie zresetowany do ustawień domyślnych czasu i
kalendarza i zacznie ponownie otrzymywać sygnał czasu kontrolowanego radiowo.

OPIEKA NAD ZEGAREM

1. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wody lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych
2. Unikać kontaktu z wszelkimi materiałami żrącymi.
3. Nie należy narażać urządzenia na nadmierne siły, pyły i wilgoć.
4. Nie należy otwierać wewnętrznej tylnej obudowy lub modyfikować jakichkolwiek elementów tej jednostki.

DANE TECHNICZNE

Temperatura wewnętrzna: Od -10 ° C do + 50 ° C (+ 14,2 ° F do + 122 ° F)
Rozdzielczość temperatury: 0,1 ° C
Czas trwania alarmu: 2 minuty

www.meteoshop.pl



CZAS KONTROLOWANY RADIOWO DCF-77

Podstawą dla czasu sterowanego radiowo jest  Cezowy Zegar  Atomowy,  działający  w Technische Bundesanstalt  Braunschweig.  Średnie
odchylenie czasu wynosi mniej niż jednak sekunda na milion lat. Czas jest kodowany i przesyłany z Mainflingen koło Frankfurtu za pomocą
sygnału DCF-77 (77,5 kHz) w zasięgu przestrzennym do ok. 1500 km. Twoja stacja pogody odbiera ten sygnał i przetwarza go, by precyzyjnie
wskazywać  czas  letni  i  zimowy.  Jakość  odbioru  czasu  zależy w dużej  mierze  od  lokalizacji  geograficznej  użytkownika.  W normalnych
warunkach nie powinno być problemów z odbiorem sygnału w obrębie do 1500 km od Frankfurtu. Po prawidłowym skonfigurowaniu
wszystkich czujników zewnętrznych, na wyświetlaczu zegara zacznie (lewy górny róg) migać ikona wieży DCF. Oznacza to, że zegar wykrył
sygnał  radiowy  i  próbuje  się  z  nim  połączyć.  Po  otrzymaniu  kodu  czasu,  wieża  DCF  na  ekranie  będzie  trwale  podświetlona  i  będzie
wyświetlany aktualny czas. Odbiór DCF odbywa się dwa razy dziennie: o godz. 02:00 i 03:00. Jeżeli odbiór
o 03:00 nie powiedzie się, wówczas próba odbioru sygnału jest powtarzana o każdej pełnej godzinie aż do godz. 06:00. Jeśli mimo to próba
nadal się nie powiedzie, wówczas kolejna będzie podjęta standardowo o godz. 02:00 następnego dnia.

USUWANIE ODPADÓW

 Nigdy nie wyrzucaj zużytych baterii do pojemnika z niesegregowanymi odpadami. Jako konsument możesz zwrócić je
swojemu sprzedawcy lub przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w celu ochrony środowiska.
Następujące symbole metali ciężki oznaczają: Cd – kadm, Hg – rtęć, Pb – ołów.
Niniejszy instrument jest oznaczony zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą odpadków elektrycznych i elektronicznych (WEEE).
Nie wyrzucaj instrumentu do pojemnika z niesegregowanymi odpadami. Jako konsument możesz  zwrócić je swojemu
sprzedawcy lub przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w celu ochrony środowiska.

www.meteoshop.pl


