
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARÓW MARKI RHYTHM 

 

Ustawianie godziny i kurantu 

1. Usuń pokrywę baterii. 

2. Przed włożeniem baterii ustaw czas na ok. 5:50 AM, obracając pokrętło ustawiania mechanizmu. 

3. Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami (+) i (-) w komorze baterii (po włożeniu baterii, funkcja 
kurantu zostanie automatycznie ustawiona na 5:00 AM, niezależnie od godziny wskazywanej przez 
zegar). 

4. Aby ustawić godzinę i kurant, obracaj wskazówkę zgodnie z ruchem wskazówek. Jeśli obecna 
godzina przypada po południu, wskazówka godzin powinna przekroczyć godzinę 12 przed 
ustawieniem godziny. Podczas ustawiania będą się rozlegać dźwięki. Kontynuuj do osiągnięcia 
oczekiwanej godziny. Po ustawieniu kurant będzie działać poprawnie. 

W poszczególnych modelach możemy napotkać następujące tryby kurantów: 

* Tryb 4x4 nie będzie działać poprawnie podczas pierwszej godziny po ustawieniu. Później powinien 
jednak działać prawidłowo. Jest to normalne zjawisko. 

e) SELECT: Wybór kurantu (dla zegarów które posiadają poszczególne pozycje) 

- 4x4 WESTMINSTER Pełen kurant Westminster o pełnej godzinie, 1/4, 2/4, 3/4 kurantu po 
pierwszym, drugim i trzecim kwadransie. 

- 4x4 AVE MARIA: Pełen kurant Ave Maria o pełnej godzinie, 1/4, 2/4, 3/4 kurantu po pierwszym, 

drugim i trzecim kwadransie. 

- WESTMINSTER Pełen kurant Westminster o pełnej godzinie. 

- BIM BAM Bicie o pełnej godzinie (tj. o godz. 1.00 

jedno uderzenie, o 2.00 dwa uderzenia itd.) 

- 6(16) MELODIES – wygrywanie losowej melodii o pełnej godzinie (bez wybijania  ilości godzin) 

- 3/6  X-mas  SONGS – wygrywanie losowej melodii o pełnej godzinie (bez wybijania  ilości godzin) 

f) SOUND: Włączanie/wyłączanie dźwięku 

- NIGHT OFF: Tryb wyłączenia dźwięku na noc. Dźwięk będzie automatycznie wyłączany od 11:00 PM 
do 5:45 AM. 

- 24 Hr ON: Dźwięk włączony przez 24 h. 

- OFF: Dźwięk wyłączony 

 



5. Wieszanie zegara (zegar ścienny) 

Powieś zegar pionowo na ścianie na dobrze zamocowanym haku lub śrubie. Hak lub śruba muszą być 
mocno zamocowane w ścianie, by uniknąć upadku zegara. 

1.7 cm 

Ściana lub filar 

(B) Funkcja kurantu 

a) Monitor 

Aby zademonstrować kurant, wybierz melodię używając przycisku e) i naciśnij przycisk „MONITOR”. 

b) Głośność: Pokrętło głośności 

<WAŻNE> 

c) SET: /RESET: 

Te elementy służą do użytku technicznego i nie należy ich używać po włożeniu baterii. 

Konserwacja: 

1. Nie umieszczaj zegara w następujących miejscach: 

a) w warunkach bardzo wysokiej temperatury lub wilgotności, 

b) obok źródeł silnych wibracji, 

c) w miejscach zakurzonych. 

2. Nie ingeruj w mechanizm zegara. 

3. Nie czyść obudowy zegara przy użyciu rozcieńczalnika do farb ani innych środków chemicznych. 

Zaleca się użycie mydła lub zmywacza jako środka czyszczącego. 

4. Wyczerpane baterie należy niezwłocznie wymienić, by zapobiec ich wylaniu i uszkodzeniu 

produktu. W przypadku modeli z oznaczeniem „ALKALINE” w komorze baterii preferowane są baterie 
alkaliczne. Czas działania baterii manganowych jest ok. 50% krótszy niż alkalicznych. 

5. Jeśli dźwięk bicia lub kurant zatrzyma się lub zniekształci, należy wyjąć baterie i ponownie ustawić. 

 


