A 700M

PL
A

5 ATM

3

E

1

Dostęp do różnych trybów

■■ Wciśnij "B", aby wejść do trybów:
Czas  Data  Alarm  2 strefa czasowa  Stoper.

RE
S

40

DE
MO

TN

20ET

50

LIG
HT

12

1S0TART

9

B

D

60

30

C

Czas / Data / Alarm / Strefa czasowa / Stoper

2 Ustawienie godziny: z trybu "godzina"  1
➊ Aby uzyskać dostęp do ustawień godziny ►►Naciśnij przez 2 sek. "C"
►Naciśnij "D" a następnie "C" w celu
➋ Następnie ustaw parametry dla godziny ►
potwierdzenia.

Ustaw w następującej kolejności: Sekundy  Godziny  Minuty  Format 12 lub 24 h.

3 Ustawienia daty: z trybu "data"  1
➊ Aby uzyskać dostęp do ustawień daty
►►Naciśnij przez 2 sek. "C"
►►Naciśnij "D" a następnie "C" w celu
➋ Następnie ustaw parametry dla daty
potwierdzenia.
Ustaw w następującej kolejności: Rok  Miesiąc  Dzień.

4 Ustawienia alarmu: z trybu "alarmy"  1
➊ Aby uzyskać dostęp do ustawień alarmów ►►Naciśnij przez 2 sek. "C"
"D" a następnie "C" w celu
➋ Następnie ustaw parametry dla alarmów ►►Naciśnij
potwierdzenia.
Ustaw w następującej kolejności: Godzina  Minuta  Dźwięk.

5 Ustawienie strefy czasowej (T2): z trybu "2 strefa czasowa"  1
➊ Aby uzyskać dostęp do ustawień strefy
►►Naciśnij przez 2 sek. "C"

czasowej
➋ Następnie ustaw parametry dla strefy
►►Naciśnij "D" a następnie "C" w celu
czasowej
potwierdzenia.
Ustaw w następującej kolejności: Godziny  Minuty  Format 12 lub 24 h.

6 Używanie stopera

■■ Przejdź do trybu "Stoper" poprzez naciśnięcie "B"
■■ Uruchamianie stopera
►►Wciśnij "D"
■■ Pauza
►►Wciśnij "D"
■■ Przywróć "0" (Reset)
►►Wciśnij "C"

7 Podświetlenie

■■ Włączenie podświetlania

►► Wciśnij "A"

8 Ustawienie ręczne czasu
➊ Pociągnij koronkę "E" / ➋ Ustaw godzinę / ➌ Ustaw z powrotem koronkę "E"
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Aby wymienić baterię: zwróć się do sklepu, w którym zakupiłeś produkt. Wymieniając
baterię samemu, możesz uszkodzić uszczelkę, utracić szczelność urządzenia oraz
gwarancję. Żywotność baterii zależy od długości okresu przechowywania w sklepie i
sposobu użytkowania produktu.

Symbol "przekreślonego kosza" oznacza, że ani produkt ani baterie nie mogą być
wyrzucane do odpadów komunalnych. Podlegają one zbiórce selektywnej. Zużyte
baterie i urządzenie elektroniczne powinny być pozostawione w autoryzowanym
punkcie zbiórki w celu poddania ich recyklingowi. Zapewnia to ochronę środowiska
naturalnego oraz zdrowia użytkownika. Zużyte baterie powinny być pozostawione
w punkcie zbiórki w celu poddania ich recyklingowi.
Gwarancja na produkt wynosi 2 rok w przypadku zwyklego użtkowania.
Gwarancja nie obejmuje:
• szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących
użytkowania lub wypadkami oraz nieprawidłową konserwacją lub komercyjnym wykorzystaniem produktu.
• szkód zaistniałych w wyniku napraw przeprowadzonych przez osoby nieupoważnione przez OXYLANE.
• baterii, obudów z widocznymi pęknięciami lub zarysowaniami lub noszących ślady uderzeń.
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