
 

Часовник с будилник “ONE LED“  

PH 148003 

 

 

Поздравления за закупуването часовник с будилник „ONE LED“ на Philippi. Прочетете следните 
инструкции за употреба, за да можете да го използвате правилно. Запазете ги за следващи 
консултации.  
 
Функции:  

 Бутони - SET (настройка), UP (нагоре), DOWN (надолу) 

 Дисплей за часа – показва час и минути, превключване на 12/24 часов формат 

 Календар – показва месец и дата 

 Функция тройна аларма – ежедневна аларма  

 Температурен обхват: 0 ° C ~ 50 ° C (32 ° F ~ 122 ° F) ; Превключване от ° C на ° F и обратно 

 3 режима за работа на дисплея - dP-1, dP-2 и dP-3 

 Режим за пестене на енергия – натиснете бутон DOWN, за да активирате режима за 
пестене на енергия, като ONSD означава, че часовникът пести енергия, а –SD обратното  

 LED дисплеят е звуково контролиран 

 Работи с 3бр. батерии AAA (UM-4) – не са вкл.; DC 5V, 300 mA или USB кабел за зареждане 

 Вградена батерия 3V за запазване на времето 
 

Дисплей:  

 

 

 

 
 

Работа с часовника:  
1. След като включите часовника, LED светлината ще се включи чрез издаване на звук. Въведете 
режим за показване на времето. 
2. Докато сте в режим на показване на времето, натиснете бутона SET (настройка), за да 
проверите последователно: време -> календар -> А1 (= аларма 1) -> А2 -> А3 -> температура -> 
време 
3. По време на който и да е режим (с изключение на този за температура), натиснете и задръжте 
бутон SET (настройка) за 2 секунди, за да активирате настройките, след което натискайте бутони 
UP (нагоре) / DOWN (надолу), за да зададете стойност. Натиснете и задръжте тези бутони, за да 



забързате прехвърлянето на стойностите или да ги върнете обратно.  
4. Бутон UP (Нагоре) – докато сте в режим за час, дата или температура, натиснете бутон UP, за да 
превключите между режими dP-1, dP-2 и dP3.  

 dP-1 - Светодиодът примигва последователно, показвайки час, дата и температура, като 
часът се задържа за 10 секунди, а датата и температурата за по 2 секунди. 

 dP-2 – По подразбиране се показва режим за час. Изберете желания от Вас режим и го 
запаметете, за да се показва по подразбиране.  

 dP-3 – По подразбиране се показва режим за час. Изберете желаната стойност и излезте 
от настройките. След 15 секунди се върнете към режима за показване на времето.  

5. Бутон DOWN (Надолу) – натиснете бутон DOWN, за да включите/изключите режима за пестене 
на енергия, като –SD означава, че режимът е изключен. Когато режимът е включен, на дисплея 
ще се появи ONSD.  
6. Ако функцията за пестене на енергия е неактивна за 10 секунди, дисплеят е изключен и 
режимът за пестене на енергия е активиран, системата за време ще продължи да работи. 
7. Докато сте в режим на температура, натиснете бутон DOWN, за да превключвате между ° C и ° 
F.  
 

Настройки на времето: 
1. След включване, часът по подразбиране е 12:00 AM (12 часов формат).  
2. Докато сте в режим на показване на времето: натиснете и задръжте бутон SET за 2 секунди - 12 
часов формат (12 Hr) ще се появи на дисплея и ще примигне. Индикаторът PM ще се появи след 
обяд в горния ляв ъгъл. Натиснете бутони UP / DOWN, за да сменяте настройките на часа от 12 
часов формат към 24 часов формат (24 Hr) и обратно. 
3. Настройване на часа: натискайте бутон SET нееднократно, за да настроите часа, както следва: 
12/24 часов формат -> час -> минути -> изход. Натиснете и задръжте бутони UP / DOWN, за да 
забързате прехвърлянето на стойностите или да ги върнете обратно.  
4. Ако не натискате никакъв бутон в рамките на 15 секунди, докато сте в режим на настройки, 
дисплеят ще се върне към режим на показване на времето.  
 

Настройки на датата:  
Докато сте в режим на показване на времето, натиснете бутон SET, за да влезете в режим за 
настройка на датата. 
1. Натиснете и задръжте бутон SET за 2 секунди, за да влезете в настройките за дата, след което 
натиснете бутона повторно, за да настроите датата, както следва: година -> месец -> ден -> 
изход. Натиснете и задръжте бутони UP / DOWN, за да забързате прехвърлянето на стойностите 
или да ги върнете обратно.  
2. Ако не натискате никакъв бутон в рамките на 15 секунди, докато сте в режим на настройки, 
часовникът ще излезе от режима за дата автоматично. 

  
 



Настройки на алармата: 
Докато сте в режим за настройки на час, натиснете бутон SET два пъти, за да влезете в режим 
Alarm 1, Alarm 2, Alarm 3 (по подразбиране на дисплея се виждат като - А1, - А2 и - А3). 
1. Докато сте в режим на аларма – А1, натискайте бутон UP нееднократно, за да включите или 
изключите алармата. Когато активирате аларма – А1, на дисплея ще се появи иконка с надпис 
„On A1“ и ще влезете в режим на време на алармата. Натиснете и задръжте бутон SET за 2 
секунди, за да влезете в настройките на алармата, натиснете бутона повторно, за да зададете 
алармата, както следва: часове -> минути -> изход. Натиснете и задръжте бутони UP / DOWN, за 
да прехвърлянето на стойностите или да ги върнете обратно. Настройте – A2 и – A3 по същия 
начин, както е описано за – A1.  
2.  Ако не натискате никакъв бутон в рамките на 15 секунди, докато сте в режим на настройки, 
часовникът ще излезе от режима за аларма автоматично. 
3. Когато зададеният час на алармата е достигнат, тя ще алармира в продължение на 1 минута, 
но символът й „.“ ще продължава да се вижда на дисплея и след това. Натиснете който и да е 
бутон, за да я спрете. Алармата се активира ежедневно.  
4. Докато сте в режим на настройки, изключете режима на алармата. Алармата няма да издава 
звук, докато сте в режим на настройки. 
5. Ако в режим на аларма, без действие и в неактивен алармен статус, не натискате никакъв 
бутон в рамките на 30 секунди, устройството влиза в режим за пестене на енергия, но 
отброяването на времето продължава.  
 

Температура:  
1. След включване, устройството автоматично засича текущата температура и се обновява на 
всеки 60 секунди.  
2. Натиснете и задръжте бутон DOWN за 2 секунди, за да превключите от ° C на ° F и обратно.  
3. В режим dP-1 на дисплея автоматично се показва температурата за 2 секунди. В режим dP-2 / 
dP-3, натиснете бутон SET, за да превключите дисплея на температурата. 
 

Режим за пестене на енергия:  
1. По подразбиране режимът за пестене на енергия е изключен (–SD). Когато не сте в режим на 
настройки или в режим на аларма, натиснете бутон DOWN, за да активирате режима за пестене 
на енергия и на дисплея ще се появи ONSD. За да изключите енергоспестяващия режим, 
натиснете бутон DOWN повторно.  
2. Ако не натискате никакъв бутон в продължение на 10 секунди, докато сте в енергоспестяващ 
режим, LED дисплеят ще изгасне автоматично, но системата ще продължи да работи.  
3. Когато часовникът алармира, LED дисплеят ще се включи автоматично.  
 

Звуков контрол:  
Докато сте в режим на пестене на енергия, плеснете с ръце или издайте друг достатъчно силен 
звук, за да активирате LED дисплея за 10 секунди. Когато използвате звуков контрол за да 
включите LED дисплея, на него ще се появи времето, зададено по подразбиране.  
 



Вградена батерия за памет на време:  
Часовникът има вградена 1PC x CR2032 батерия. Когато в устройството няма енергия, времето ще 
продължава да се показва и да работи, но всички други функции ще бъдат невъзможни за 
изпълнение.  
Ако паметта за време не работи, моля, подменете батерията, която се намира в отделението на 
гърба на устройството.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производител: “Philippi” - Германия 
Дистрибутор: “Ню Вижън Бутик” ЕООД 
ж.к. Студентски град, ул. „Иван Багрянов“ 19 А, ет. 1, ап. 4 
Тел: 02 962 86 86 ; +359 888 705 116 
www.vip-giftshop.com ; www.cookandhome.bg  

http://www.vip-giftshop.com/
http://www.cookandhome.bg/

