
Dziękujemy za zakup zegarka z budzikiem wibracyjnym TabTime. Możesz skonfigurować do 10 cichych
alarmów wibracyjnych, które zapewniają dyskretne przypomnienia, aby pomóc dorosłym lub dzieciom
pamiętać o zrobieniu czegoś.
Aby ustawić zegarek, wykonaj poniższe czynności, które pozwolą ustawić prawidłowy czas, wybrać liczbę
żądanych alarmów i zmienić czasy tych alarmów. Przeczytaj instrukcje przed ustawieniem czasu lub
aktywacją alarmów, ponieważ wyświetlacz wyłączy się po 10 sekundach, aby oszczędzać baterię.

Ustaw czas:
1. Naciśnij i zwolnij prawy przycisk, aby wyświetlić Obecny czas.
2. Teraz, gdy wyświetlany jest czas, przytrzymaj prawy przycisk przez 3 sekundy.
3. Godziny pojawią się same po lewej stronie.
4. Naciśnij lewy przycisk, aby zmniejszyć godziny i prawo do podwyższenia godzin.
5. Gdy godziny są prawidłowe, przytrzymaj prawy przycisk przez 3 sekundy.
6. Minuty pojawią się same na prawa strona.
7. Naciśnij lewy przycisk, aby zmniejszyć minuty i prawo do podwyższenia minut.
8. Gdy minuty są prawidłowe, przytrzymaj prawy przycisk przez 3 sekundy. Ekran będzie teraz
wyświetlacz 24--
9. Jeśli wolisz zegar 24-godzinny, przytrzymaj prawy przycisk przez 3 sekundy, aby ustawić czas.
10. Jeśli wolisz zegar 12-godzinny, naciśnij prawy przycisk, aby wyświetlić 12--, a następnie przytrzymaj
prawy przycisk przez 3 sekundy, aby ustawić czas.

Aktywacja alarmów:
Jest 10 alarmów, od A0 do A9. A0 wibruje przez 40 sekund, a wszystkie inne alarmy przez 20 sekundy.
Każdy z tych alarmów jest początkowo ustawiony na następujące czasy:

1. Użyj lewego przycisku, aby przejść przez alarmy, początkowo zobaczysz, że wszystkie alarmy są
domyślnie wyłączone. Jest to pokazane jako A0OF, A1OF, A2OF itp.
2. Podczas przechodzenia przez alarmy naciśnij prawy przycisk, aby włączyć alarm.
3. Następnie ponownie naciśnij lewy przycisk, a zobaczysz czas, na który ustawiony jest alarm.

A0 08:00 A5 15:30

A1 09:30 A6 17:00

A2 11:00 A7 18:30

A3 12:30 A8 20:00

A4 14:00 A9 21:30



Zmiana czasów alarmów:
Po wybraniu potrzebnych alarmów możesz teraz trzeba dostosować czasy alarmów.
1. Użyj lewego przycisku, aby przejść przez alarmy. Wszelkie alarmy ustawione jak np. A1ON będzie
wyświetlić aktualny czas alarmu.
2. Gdy pojawi się godzina budzenia, przytrzymaj lewy przycisk przez 3 sekundy.
3. Godziny pojawią się same po lewej stronie.
4. Naciśnij lewy przycisk, aby zmniejszyć godziny, a prawy, aby zwiększyć godziny.
5. Gdy godziny są prawidłowe, przytrzymaj lewy przycisk przez 3 sekundy.
6. Minuty pojawią się same po prawej stronie.
7. Naciśnij lewy przycisk, aby zmniejszyć minuty, a prawy, aby zwiększyć minuty.
8. Gdy minuty będą prawidłowe, przytrzymaj lewy przycisk przez 3 sekundy, a alarm zostanie ustawiony.
Nadal zmieniaj czasy innych alarmów wymagasz.

Bateria:
Aby wyświetlić aktualny poziom naładowania baterii, naciśnij w prawo dwukrotnie przycisk.
Aby naładować baterię, wyjmij zegarek z gumową obudowę i ładuj zegarek za pomocą USB
kabel. Ciasto ładuje się po około godzinie. Podczas wymiany zegarka w gumowej obudowie
upewnij się czy przyciski zegarka są prawidłowo
umieszczone pod gumowe przyciski. Żywotność baterii zależy od liczby ustawionych alarmów. Przy 20%
lub mniej na wyświetlaczu pojawi się _ _ 00 za tobą Zobacz czas jako przypomnienie o naładowaniu. Aby
zachować żywotność baterii nie ładuje się
codziennie.

Zrzeczenie się:
Produkt nie jest wodoodporny, nie należy nosić go w prysznic / kąpiel lub podczas pływania.
Ten produkt należy traktować wyłącznie jako pomoc w zachowaniu pamięci, a firma Tabtime Ltd lub
jej przedstawiciele nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli zapomnisz zażyć lekarstwa,
zażyjesz niewłaściwe lekarstwo, zażyjesz niewłaściwy lek w niewłaściwym czasie lub za jakąkolwiek
kombinację tych zdarzeń.

Aby zarejestrować zegarek z budzikiem wibracyjnym
TabTime za darmo 12 miesięcy gwarancji :

www.tabtime.com/register


