RELÓGIOS FALANTES VINVISION
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Imagem de relógios falantes com quatro botões
O seu relógio VinVision é um aparelho elegante e de alta qualidade, que possui
dois relógios independentes integrados: um relógio analógico de ponteiros, e
um relógio digital com voz. Este possui também um alarme (despertador) e
anúncio horário.

Descrição dos botões:
Segure o relógio na sua mão na mesma posição em que estaria no pulso. O
botão da coroa deve ficar par ao lado direito.
S1: botão superior do lado direito
S2: botão inferior do lado direito
S3: botão superior do lado esquerdo
S4: botão inferior do lado esquerdo
Coroa – botão central do lado direito.
Para acertar o relógio analógico (de ponteiros)


Puxe a coroa para fora e rode o botão até os ponteiros indicarem a hora
certa. Pressione a coroa para voltar à posição normal.

Para acertar o relógio digital com voz:







Carregue em S1 para ouvir a hora actual. Se estiver errada,
Pressione S2. Ouvirá um Bip.
Pressione S4 repetidamente até chegar à hora pretendida.
Pressione S3 repetidamente até chegar aos minutos pretendidos.
Aguarde 5 segundos e ouvirá um bip. O relógio está acertado.
Confirme a hora actual pressionando S1

Alternar entre modo 24 horas e 12/12 horas
 Pressione S4 e depois S1. Verifique se as horas são anunciadas no
modo 24 horas ou 12/12 horas. Para alterar o modo, pressione
novamente S4, e depois S1.

Para acertar o alarme






Pressione S3 até ouvir o som com que quer ser despertado. Existem
três sons: melodia, Bip e cuco.
Pressione S2 duas vezes. Ouvirá um bip duplo.
Pressione S4 para ajustar a hora e S3 para ajustar os minutos.
Pressione S1 para ouvir a hora definida para o alarme.
Aguarde 5 segundos. Ouvirá um Bip para confirmar o final do processo.

Para ativar ou desativar o alarme:




Pressione S2 três vezes. Ouvirá três bips.
Pressione S3. Se ouvir um bip, o alarme está activado. Se não ouvir um
bip, o alarme está desativado.
Aguarde 5 segundos e ouvirá um bip. O alarme está programado.

Ativar ou desativar o anúncio horário
O seu relógio pode emitir um bip às horas certas.
- Pressione S2 três vezes. Ouvirá três bips.
- Pressione S4 as vezes necessárias para escolher a sua opção:
1 bip – anúncio horário ligado 24 horas.
2 bips – anúncio horário ligado das 7 da manhã às 9 da noite.
3 bips – anúncio horário desligado.
- Aguarde 5 segundos até ouvir um bip.






Pode fixar a hora do alarme com a continuação do procedimento anterior
(carregando no botão S3).
A hora e os minutos mudam-se da mesma forma.
Para desligar o alarme carregue no S1 até ouvir um bip.
Para seleccionar o tipo de alarme, pressione S4 na posição de “hora
actual”.
Para verificar a hora do alarme, pressione S3 até à posição de
configuração do alarme. Em seguida, use o botão S1 para mudar a hora
do alarme.
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