
Zegarek z wibrującym alarmem  

 

CODZIENNE UŻYTKOWANIE  
- Aby wyświetlić godzinę, należy raz nacisnąć przycisk Time/Alarm.   
- Naciśnij dwukrotnie przycisk Time/alarm, aby sprawdzić stan naładowania baterii (od 
0 do 100 procent). 
- Wibracje można wyłączyć naciskając przycisk lub wyłączy się ona automatycznie po 60 
sekundach. 

 

ŁADOWANIE ZEGARKA 
Zdejmij gumową obudowę zegarka i podłącz port USB zegarka do powerbanku (5V) lub laptopa. Po podłączeniu kabla USB zacznie migać niebieska lampka 

sygnalizująca ładowanie. Gdy zegarek jest w pełni naładowany w 100%, niebieskie światło wskaźnika będzie się świecić przez cały czas. Czas działania w 
pełni naładowanego zegarka wynosi od 6 do 15 dni.  
 

USTAWIANIE CZASU  

- Kiedy ekran jest czarny, naciśnij przycisk Timer, aby upewnić się, że zegar jest wyłączony. Powinien zostać wyświetlony komunikat Cdn. Jeśli komunikat 
Cdn nie jest wyświetlany, a wyświetlany jest czas odliczania, przytrzymaj przycisk poniżej przez 5 sekund. Pojawi się napis "Off" oznaczający, że minutnik 
jest wyłączony.  

- Gdy ekran jest czarny, naciśnij górny przycisk Time/Alarm, aby wyświetlić aktualnie ustawioną godzinę.  

- Po wyświetleniu godziny przytrzymaj wciśnięty przycisk Time/Alarm, aż godziny zaczną migać.  
- Naciśnij przycisk Time/Alarm, aby zwiększyć wartość godziny, i przycisk Timer, aby zmniejszyć wartość godziny.  
- Gdy godzina jest prawidłowa, przytrzymaj wciśnięty przycisk Time/Alarm, aż zaczną migać minuty. 
-Naciśnij przycisk Time/Alarm, aby zwiększyć wartość minut, i przycisk Timer, aby zmniejszyć wartość minut. Gdy zostanie wyświetlona prawidłowa 
wartość czasu, odczekaj 5 sekund, aż ekran się wyłączy. Godzina jest teraz ustawiona.  
 

USTAWIANIE ALARMÓW (DO 15 ALARMÓW)  
- Gdy ekran jest czarny, naciśnij przycisk Timer, aby upewnić się, że timer jest wyłączony. Powinien być wyświetlony tekst Cdn. Jeżeli komunikat Cdn nie 

jest wyświetlany, a wyświetlany jest czas odliczania, przytrzymaj przycisk Timer przez 5 sekund. Zostanie wyświetlony napis "Off" oznaczający, że timer 

jest wyłączony.  
 

- Gdy ekran jest czarny, naciśnij górny przycisk Time/Alarm 4 razy, aby wyświetlony został czas ustawiony dla pierwszego alarmu (A1).  
- Po wyświetleniu godziny przytrzymaj przycisk Time/Alarm, aż wartość godziny będą migać.  

- Naciśnij przycisk Time/Alarm, aby zwiększyć wartość godzin i przycisk Timer, aby zmniejszyć wartość godzin.  
- Gdy godziny są prawidłowe, przytrzymaj przycisk Time/Alarm, dopóki nie zaczną migać minuty.  
- Naciśnij przycisk Time/Alarm, aby zwiększyć wartość minut, i przycisk Timer, aby zmniejszyć wartość minut.  
- Po wyświetleniu prawidłowej godziny odczekaj 5 sekund, aż ekran się wyłączy. Godzina pierwszego alarmu jest teraz ustawiona.  

- Aby aktywować lub dezaktywować pierwszy alarm, gdy ekran jest czarny, naciśnij 5 razy przycisk Time/Alarm. Zanim ekran się wyłączy, przytrzymaj 
przycisk Time/Alarm przez 3 sekundy, aby przełączyć pomiędzy włączeniem (A1 ON) a wyłączeniem (A1 OFF) alarmu.  Po wyświetleniu prawidłowego 
ustawienia odczekaj 5 sekund, aż ekran się wyłączy, a aktywacja/dezaktywacja alarmu zostanie zapisana.  
 

- Czas drugiego alarmu (z 15 alarmów) można ustawić po 6-krotnym naciśnięciu przycisku Time/Alarm, trzeciego alarmu - po 8-krotnym, czwartego - po 
10-krotnym itd. Czas poszczególnych alarmów jest wyświetlany przed informacją, czy alarm jest włączony, czy wyłączony. 
- Aktywacja/dezaktywacja drugiego alarmu następuje po 7-krotnym naciśnięciu górnego przycisku, trzeciego - po 9-krotnym, czwartego - po 11-krotnym 
itd. 
 

USTAWIANIE TIMERA 
- Gdy ekran jest czarny, naciśnij dwukrotnie przycisk Timer, aby ustawić timer. Po pierwszym naciśnięciu zostanie wyświetlony komunikat Cdn, a po 

drugim - liczba minut, na którą zostanie ustawiony timer. Naciskaj przycisk Timer aż do uzyskania żądanej liczby minut (od 1 do 180 minut). 

- Przytrzymaj przycisk Timer przez 3 sekundy, a na wyświetlaczu pojawi się napis "On" oznaczający, że timer jest włączony. 
- Aby zobaczyć pozostały czas aktywnego timera, wystarczy nacisnąć przycisk Timer, gdy ekran jest czarny. 
- Aby wyłączyć timer, najpierw naciśnij przycisk Timer, gdy ekran jest czarny i wyświetlany jest czas odliczania. Następnie przytrzymaj przycisk Timer 

przez 5 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Off" oznaczający, że timer jest wyłączony.   
 

PARAMETRY TECHNICZNE  
Źródło zasilania DC 5V, wejście ładowania micro USB, temperatura otoczenia od 0 do 45 stopni C. 
 

ŚRODOWISKO 
Po zakończeniu okresu eksploatacji każdą część produktu należy utylizować oddzielnie w odpowiednim punkcie recyklingu. 
 

GWARANCJA  
Zegarek Pjama jest objęty dwuletnią gwarancją, licząc od daty zakupu przez kupującego. Użytkownik musi być pierwotnym nabywcą i okazać dowód 
zakupu. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania, jeśli przyczyną uszkodzenia jest wypadek lub podobne zdarzenie lub szkody, zalanie wodą, zaniedbanie, 

nieprawidłowe użytkowanie lub nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.  
 

UWAGA  
• Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Baterię należy wymieniać wyłącznie na jej odpowiednik.   

• Baterii nie należy wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, ognia ani innych czynników zewnętrznych.  
• Zegarek jest odporny na działanie wody, np. podczas brania prysznica lub mycia rąk. Nie nadaje się do zanurzania w wodzie ani do pływania.   
• Należy pamiętać o zamknięciu silikonowej zaślepki portu USB po zakończeniu ładowania. 
• Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie, lecz skontaktować się z autoryzowanym specjalistą. 

Pjama AB, Box 5, 274 21 Skurup, Szwecja 


