Посібник користувача
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Годинник-нічник OneFire Time YD-208

Важливі заходи безпеки!
• Перед використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію.
• Переконайтеся, що кабель та адаптер пристрою сухий.
• Перед підключенням приладу перевірте, чи збігається напруга, вказана на
адаптері і приладі, із напругою у мережі.
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• Забороняється замінювати адаптер або приєднувати до нього інші штекери:
це небезпечно.
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• Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з
обмеженими можливостями відчуттями чи розумовими або фізичними
здібностями, а також особами без належного досвіду та знань, крім випадків
користування під наглядом або керівництвом осіб, відповідальних за їх безпеку.
• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
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• Ніколи не занурюйте прилад у воду або інші рідини, а також не можна
промивати його.•
• Використання та зберігання приладу повинні проводитися при температурі
від 15 ° C до 35 ° C.
• Використовуйте пристрій лише з вхідним в комплект поставки кабелем.
• Якщо кабель пошкоджено, замінюйте його тільки таким же кабелем, щоб
забезпечити безпечну експлуатацію приладу.
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• Використання приладу з пошкодженим корпусом, може привести до травми.

• Цей прилад призначений тільки для відображення часу, та освітлення.
Забороняється використовувати його для інших цілей.
• Цей пристрій відповідає усім стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП).
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Згідно з останніми науковими даними при правильної експлуатації у
відповідності з інструкціями, пріведѐнним в керівництві користувача,
застосування приладу безпечно.
Увага! Пакувальний матеріал може становити небезпеку для дітей.

Небезпека задушення! Зберігайте упаковку в недоступному для дітей місці.
ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЇЇ НАДАЛІ В ЯКОСТІ
ДОВІДКОВОГО МАТЕРИАЛА
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Опис пристрою
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OneFire Time YD-208-це нічник зі світлодіодним часом, який має два режиму
підсвічування. Обидва набори ламп можуть бути індивідуально відрегульовані
по яскравості, відповідно до ваших потреб і для різних сценаріїв використання .
Нові технології освітлення дозволяють зробити світло більш гнучким.

Налаштування часу країни

Є 3 маленькі сенсорні кнопки над чорною панеллю дисплея годинника часу, які
розмістилися так: К1 зліва, середина-клавіша K2, права-клавіша K3
Усі кнопки підтримують 2 режима натискання:

- коротке натискання (треба лише доторкнутися)
- тривале натискання (затримуйте на 3 секунди і відпускайте)

К1
Коротке натискання: Увімкніть світло
Після входу в меню налаштувань, це: Time+
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К2
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Тривале натискання: Налаштування яскравості

Коротке натискання: Вимкніть світло

Тривале натискання: Регулювання яскравості

K3
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Після входу в меню налаштувань, це: OK

Коротке натискання: Увімкнення або вимкнення дзвінка
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Тривале натискання: для входу в меню налаштувань
Після входу в меню налаштувань, це: Time-

Режими:

Xi

01: встановіть поточний час

02: встановіть час будильника
03: встановіть час повтору будильника

04: встановіть музику будильника
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Налаштування часу:
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1. Спочатку зробіть Тривале натискання правої клавіші K3 оберіть режим 01
2. Коротке натискання середньої клавіші K2 для входу в режим 01
налаштування часу
3. Натисніть K1 або K3 для встановлення часу (K1 це плюс K3 мінус)
4. Коротке натискання середньої клавіші K2 (Перемикач для регулювання
хвилин)
5. Коротке натискання K1 або K3 для регулювання хвилин (K1 це плюс K3
мінус)
6. Коротке натискання K2 для збереження виділеного фрагмента

Налаштування будильника:
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1. Спочатку зробіть Тривале натискання правої клавіші K3 оберіть режим 01

2. Коротке натискання клавіші K3 для входу в режим 02

3. Коротке натискання середньої клавіші K2 для входу в Налаштування
Метод установки такий же, як і час установки
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Налаштування часу повтору будильника (до 30 хв )

1. Спочатку зробіть Тривале натискання правої клавіші K3 оберіть режим 01
2. Двічі натисніть клавішу K3 для входу в режим 03
3. Коротке натискання K1 або K3 для регулювання хвилин (K1 це плюс K3
мінус)
4. Коротке натискання K2 для збереження виділеного фрагмента

Налаштування музики будильника ( оберіть одну з
трьох мелодій )
Спочатку зробіть Тривале натискання правої клавіші K3 оберіть режим 01
Тричі натисніть клавішу K3 для входу в режим 04
Коротке натискання K2 для входу в налаштування
K3 це перемикач пісень
Коротке натискання K2 для збереження виділеного фрагмента
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1.
2.
3.
4.
5.

Налаштування світла
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Рекомендується регулювати яскравість, необхідну для кращого сприйняття
вдень та вночі.
Тривале натискання лівої клавіші K1 (Регулює яскравість основного світла)
Коротке натискання лівої клавіші K1(Вмикає світло)
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Тривале натискання середньої клавіші K2 (Регулює яскравість дзвоника)
Коротке натискання середньої клавіші K2 (Вимикає світло)
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Дзвоник

Коротке натискання клавіші K3 праворуч вмикає або вимикає сигналізацію.
Коли ми включимо будильник, включиться основне світло за 1 хвилину до
заданого часу, якщо час сну встановлено.
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Максимальна тривалість сигналу становить 5 хвилин ,

Зарядка пристрою

1. Перед початком зарядки переконайтеся, що живлення вимкнено.

2. Підключіть один кінець кабелю живлення до адаптера або USB порту, а інший
- до годинника, а потім підключіть живлення для приладу.

Індикатор блимає – йде заряджання приладу.
Індикатор горить – заряджання завершено.
Заряджання займає близько 3 годин.

3. Продукт повинен бути повністю заряджений перед першим використанням
4. Номінальна напруга приладу 5V.
5 При заряджанні не розміщуйте пристрій в пакувальній коробці.
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Примітка: Коли потужності недостатньо для запуску, ви можете безпосередньо
підключити лінію живлення для використання.
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Комплектація: годинник, кабель для заряджання

Виробник залишае за собою право змінювати комплектацію пристрою
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без повідомлення.

Увага! Після закінчення терміну Не викидайте пристрій разом з побутовими
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відходами. передайтейого в офіційний пункт прийому для повторної переробки.

