DH-Digitální hodiny řízené rádiovým signálem DCF-vnitřní
Návod k obsluze
Záruční list
- Digitální hodiny DCF připojíme do zásuvky 230V/50Hz.
- Zapneme “hlavní vypínač”
- Přijímač nasměrujeme tak, aby spodní LED dioda v hodinách pravidelně vteřinově blikala.
- Rozblikají se u (hodin a minut) “G” segmenty.
Pokud spodní LED dioda různě zakmitává, svítí nebo nesvítí, tak pootočte přijímačem.
- Po dvou až osmi minutách se zobrazí absolutně přesný čas+den v týdnu a pokud je přepínač v poloze
“čas/datum”, tak se automaticky začně střídat datum.
- Jestliže ani do této doby nenaskočí přesný čas zkuste jinak natočit přijímač a hodiny znovu zapnout nebo
nechte hodiny načítat přes noc (nejlepší kvalita signálu DCF)
Jestliže dojde k výpadku rádiového signálu DCF, hodiny běží na vlastní krystal.
Automatický přechod na zimní a letní čas.
Hodiny utírejte antistatickým hadříkem !
Příjímač by neměl být umístněn v blízkosti počítače a kovových konstrukcí!
LED dioda - jestliže pravidelně vteřinově bliká, tak je dobrý příjem signálu DCF
(pravidelné vteřinové blikání je důležité především při prvotním zapnutí hodin do sítě a následném načítání času)
LED dioda - jestliže bliká, tak se údaj o čase načítá
jestliže svítí, tak je údaj správně načtený (správný čas)
jestliže nesvítí, tak je údaj nesprávně načtený (špatný čas-při dobrém příjmu se automaticky opraví)
Přístrojová pojistka 0,8A
(pokud hodiny nesvítí-překontrolujte)
Hlavní vypínač
Přepínač:
čas - zobrazení pouze času a dne v týdnu
čas/datum - střídavé zobrazování času a datumu

“G” segmenty
Připojení do zásuvky 230V/50Hz

Zobrazování datumu
Den v týdnu “PO-NE”,
svítí trvale s časem

den

měsíc

feritová anténa

rok

Pokud se datum nezobrazuje, překontrolujte polohu přepínače “čas/datum”
Přijímač DCF
(může řídit více hodin)

Přijímač by měl být pevně uchycen, neměl by být volně
zavěšen za kabel! Feritová anténa by měla směrovat nahoru.
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Záruční list
Záruční doba výrobku je 24 měsíců a začíná platit dnem převzetí
výrobku(datum prodeje). Prodlužuje se o dobu, kterou byl výrobek
v servisním středisku k odstranění závady. Záruku lze uplatnit při
materiálových vadách nebo při špatné činnosti.
Podmínkou poskytnutí záruky je tento záruční list (vyplněný a
opatřený razítkem) a příslušná faktura. Záruka se nevztahuje na
vady způsobené nesprávnou manipulací a instalací, umístněním
výrobku v nevhodném prostředí, zásahem neoprávněné osoby
nebo organizace.

Datum prodeje :

Ujišťujeme Vás, že na dodané výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona
č.22/97 Sb., v platném znění.

Izolační stav :
Přechodový odpor :
Krytí :IP 40
Napájení 230V/50Hz
Pracovní teplota -20 až +70°C
Prostředí obyčejné - ČSN 330330
Výrobek má atestaci SZÚ

Výrobní číslo :
Typ :
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