
Manual de utilizare pentru 
ceas cu led (timp și 
temperatură)
Vă mulțumim că ați achiziționat oglinda

noastră. Realizăm toate produsele noastre

cu cea mai mare atenție la detalii. Suntem

unul dintre brandurile de top producătoare de 

oglinzi din Europa, astfel încât puteți fi siguri

că obțineți un produs de cea mai înaltă

calitate. Utilizați oglinda conform scopului

său absolut urmând descrierile, condițiile și

informațiile furnizate în acest manual.



Schema

Cablu roșu + 12VDC
Cablu negru 0VDC

Ceasul afișează ora și temperatura. Acest dispozitiv este alimentat de
tensiune continuă cu o valoare nominală de 12V. După dispariția sa, timpul
este încă măsurat, astfel încât atunci când dispozitivul este alimentat din
nou, timpul este corect.

Ceasul trebuie deconectat de la sursa de alimentare în timpul instalării.

Acest dispozitiv nu este sigilat ermetic și nu poate fi utilizat într-un mediu
în care există contact direct cu apa.

Utilizați numai cârpe uscate sau ușor umede pentru curățare - nu folosiți
detergenți sau apă.

Producătorul nu este răspunzător pentru orice daune rezultate din
folosind dispozitivul contrar
la destinația sa de utilizare.

Senzor de 
temperatura

Conectarea sursei de alimentare

Termeni de utilizare



Specificatii tehnice
Tensiunea de alimentare: 6-16VDC
Consum de energie: max 100mA
Temperatura de lucru: 0 do + 60 ° C
Umiditate exterioară: max 80%

Ceasul afișează alternativ timpul
și temperatura.

Configurarea timpului
și temperaturii

Pentru a seta ora curentă, apăsați butonul

tactil timp de 4 secunde în afișajul orei. În

acest moment, „24h” sau „12h” vor începe să

clipească alternativ. Puteți schimba formatul

orei apăsând butonul tactil. Pentru a intra în

următoarea configurație, țineți apăsat butonul

timp de 2 secunde. Numărul responsabil

pentru afișarea orei (ora) va începe să

clipească. Făcând clic pe buton puteți seta ora

curentă. Țineți apăsat butonul timp de 2 

secunde pentru a merge la următoarea

configurație (minute). Țineți apăsat butonul

din nou timp de 2 secunde pentru a selecta

unitatea de temperatură. Dacă lăsați ceasul

staționar, veți salva modificările curente.

Modul de afișare


