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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Sterowany radiowo zegar ścienny
Nr produktu 672507
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Funkcje:
Najbardziej dokładny sterowany radiowo zegar
Wyświetlacz analogowy ze wskazówkami
Duża tarcza
Wskazówka sekundnika
Sterowany radiowo odbiór godziny:
Czasem podstawowym dla sterowanej radiowo godziny jest zegar atomowy obsługiwany przez
Pchysikalisch Technische Bundesanstalt w Brunszwiku o odchyleniu czasu poniżej 1 sekundy na milion
lat. Godzina jest kodowana i nadawana z Mainflingen koło Frankfurtu, Niemcy przez sygnał
częstotliwości DCF-77 (77,5 kHz). Zakres transmisji wynosi około 1500 km. Zegar sterowany radiowo
odbiera sygnał i konwertuje go aby wyświetlić dokładną godzinę w czasie letnim lub zimowym. Jakość
odbioru znacznie zależy od lokalizacji geograficznej. W normalnych sytuacjach nie powinno być
problemu z odbiorem w odległości 1500 km od Frankfurtu.
Pamiętaj:
Zalecana odległość od jakiegokolwiek źródła zakłóceń np. monitor komputera lub odbiornika TV
wynosi minimum 1,5-2 metra.
W pomieszczeniach z żelazobetonu (np. piwnice) odbierany sygnał jest w naturalny sposób słabszy.
W skrajnych przypadkach, umieść urządzenie jak najbliżej okna.
W nocy, zakłócenia atmosferyczne są słabsze i odbiór w większości przypadków jest możliwy.
Pojedynczy dzienny odbiór wystarczy do utrzymania odchylenia dokładności poniżej 1 sekundy.
Działanie.
Wyjmij igłę.
Włóż 1 baterię alkaliczną AA 1,5V zgodnie z oznaczoną biegunowością. Urządzenie jest gotowe do
pracy.
Po początkowym ustawieniu, na ekranie wyświetli się godzina 12 i zegar zacznie próbę odbioru
sygnału radiowego przez 10 minut. Po otrzymaniu zakodowanego czasu, wyświetli się sterowana
radiowo data i godzina. W przypadku braku odbioru, wyszukiwanie zostaje wstrzymane i będzie
powtarzane co godzinę. Próba odbioru zostanie podjęta 14 razy.
Przycisk REC
Może pomóc uruchomienie ręczne. Przytrzymaj przycisk Rec. z tyłu urządzenia przez 3 sekundy.
Ustawienie ręczne
Jeśli zegar nie może wykryć sygnału DCF (np. wskutek zakłóceń, odległości transmisji itp.) można
ustawić godzinę ręcznie. Zegar będzie wówczas pracował jak normalny zegar kwarcowy.
Przytrzymaj przycisk M.SET z tyłu urządzenia przez 3 sekundy aby wykonać ustawienie ręczne.
Konserwacja:
Strona 2 z 3
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

www.conrad.pl
Słabe baterie należy wymienić jak najszybciej, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych cieknącą
baterią. Baterie zawierają szkodliwe kwasy, noś rękawice ochronne i okulary BHP przy obchodzeniu
się z takimi bateriami.
Uwaga: nie usuwaj zużytego sprzętu elektronicznego i zużytych baterii z odpadami gospodarczymi.
Aby chronić środowisko oddaj je do punktu sprzedaży lub odpowiedniego punktu zbiórki odpadów
zgodnie z lokalnymi przepisami i przepisami danego kraju.
Nie narażaj urządzenia na skrajne temperatury , drgania lub uderzenia.
Czyść czystą wilgotną szmatką. Nie stosuj rozpuszczalników i środków żrących.
Zrzeczenie się odpowiedzialności:
Ten produkt nie jest zabawką, trzymaj go z dala od dzieci.
Zabrania się powielania jakiejkolwiek części instrukcji bez pisemnej zgody TFA Dostmann.
Nieprawidłowe użycie lub nieupoważnione otwieranie obudowy skutkuje utratą gwarancji.
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