
 Watch N' Shake  

Sončno polnljiva digitalno-analogna ura z vibracijskimi alarmi 

NAVODILA 

Čestitamo vam ob nakupu vaše Geemarc ure. To je sončno polnljiva analogna in digitalna ura s štirimi 

močnimi vibracijskimi alarmi, ki so zelo enostavni za nastavljanje. Veliko koristnih informacij je lahko 

prikazanih na LCD zaslonu: 

 Čas (Ura, minute, sekunde). Izbirate lahko med 12 ali 24 urnim zapisom. 

 Nivo baterije 

 Izpis tedna (v nemškem ali angleškem jeziku) 

 Datum/mesec ali mesec/datum 

Vse te izpise se lahko osvetli z vgrajeno LCD lučko. Ura ima Realno »enobaterijsko« ana-digit 

premikanje, ki uskladi analogne kazalce z digitalnim časom. 

Polnjenje ure 

To je sončno polnljiva ura, ki se jo lahko polni preko sončne ali električne svetlobe. Postavite jo pod 

vir svetlobe, da se napolni. (ne izpostavljajte jo temperaturam nad 60°C in nikoli ne dovolite, da bi se 

baterija popolnoma izpraznila pred polnjenjem. To lahko poškoduje baterijo) 

 
Slika 1: Prikaz postavitev gumbov na uri. 

 
Slika 2: Prikaz polnjenja ure pod virom svetlobe. 



 

NASTAVITVE: 

Izbira 12/24 urnega izpisa na LCD zaslonu 

1. Pritisnite in držite S2 (spodnji desni gumb) približno 3 sekunde. 

2. Zaslon bo prikazal utripajoč napis 12H oz. 24H 

3. Z gumbom S1 lahko izbirate med možnostmi (12 ali 24-urni prikaz časa) 

4. Pritisnite S2 za potrditev in izhod. 

 

Izbira jezika na LCD zaslonu (angleški ali nemški) 

1. Pritisnite in držite S2 (spodnji desni gumb) približno 3 sekunde. 

2. Zaslon bo prikazal utripajoč napis 12H oz. 24H 

3. Ponovno pritisnite S2 

4. Zaslon bo prikazal utripajoč napis ENG oz. GER 

5. Z gumbom S1 lahko izbirate med možnostmi (12 ali 24-urni prikaz časa) 

a. ENG = dnevi v tednu bodo prikazani v angleškem jeziku 

b. GER = dnevi v tednu bodo prikazani v nemškem jeziku 

Angleški Nemški 

MO – ponedeljek MO – ponedeljek 

TU – torek DI – torek 

WE – sreda MI – sreda 

TH - četrtek DO - četrtek 

FR – petek FR – petek 

SA – sobota SA – sobota 

SU - nedelja SO - nedelja 

6. Pritisnite S2 za potrditev in izhod. 

 

Nastavljanje časa in koledarja na LCD zaslonu 

1. Pritisnite in držite S2 (spodnji desni gumb) približno 3 sekunde. 

2. Zaslon bo prikazal utripajoč napis 12H oz. 24H 

3. Ponovno pritisnite S2 

4. Zaslon bo prikazal utripajoč napis ENG oz. GER 

5. Ponovno pritisnite S2 

6. Prikazala se bo utripajoča »ura« na zaslonu 

7. Pritisnite S1 za nastavitev ure 

8. Pritisnite S2 za potrditev izbrane ure 

9. Prikazale se bodo utripajoče »minute« na zaslonu 

10. Pritisnite S1 za nastavitev minut 

11. Pritisnite S2 za potrditev nastavljenih minut 

12. Prikazalo se bo utripajoče »leto« na zaslonu 

13. Pritisnite S1 za nastavitev leta 

14. Pritisnite S2 za potrditev izbranega leta 

15. Prikazal se bo utripajoč »mesec« na zaslonu 

16. Pritisnite S1 za nastavitev meseca 



17. Pritisnite S2 za potrditev izbranega meseca 

18. Prikazal se bo utripajoč »datum« na zaslonu 

19. Pritisnite S1 za nastavitev datuma 

20. Pritisnite S2 za potrditev izbranega datum 

21. Prikazal se bo utripajoč »dan« na zaslonu 

22. Pritisnite S1 za nastavitev dneva 

23. Pritisnite S2 za potrditev izbranega dneva 

 

Izbira prikaza na LCD zaslonu 

Z gumbom S2 lahko preklapljate med: 

 Časom 

 Sekundami 

 Nivo baterije 

 Dnevom 

 Datum/mesec 

 Mesec datum 

 

Osvetljava LCD zaslona 

Pritisnite S1 enkrat za osvetljavo LCD zaslona (osvetljava traja približno 3 sekunde). 

 

Opozorilo za izpraznjeno baterijo 

Ko se baterija iztroši, bo LCD prikazal ikono za »iztrošeno baterijo«. Takrat je čas, da napolnite vašo 

uro. 

 

ALARM 

Lahko nastavite do 4 različne alarme na uri. Ko se alarm sproži, bo ura vibrirala. Za ta čas alarma 

Pritisnite S3 za izpis prvega alarma. Če pritisnete ponovno S3, se vam bo izpisal drugi alarm, če 

pritisnete ponovno se bo pokazal tretji in tako naprej. Poleg tega je pri vsakem alarmu prikazan 

vključenost alarma ON/OFF. 

 

Nastavitev alarma 

1. Pritiskajte S3 dokler ne izberete želenega alarma (AL-1, AL-2, AL-3, AL-4). Počakajte 1 

sekundo in LCD bo pokazal alarmni čas. 

2. Pritisnite S2. Alarm bo pričel utripati. 

3. Pritisnite in držite S1 za nastavitev ure 

4. Pritisnite in držite S2 za nastavitev minut 

5. Pritisnite in držite S3 za potrditev in izhod 

Alarm je avtomatsko nastavljen na ON ko nastavite nov alarm. 



Opomba: Alarm bo prikazan za 30 sekund in ugasnil, če ne bo prikazan alarm. 

Vključitev/izključitev alarma ON/OFF 

1. Pritiskajte S3 dokler ne izberete želenega alarma (AL-1, AL-2, AL-3, AL-4). Počakajte 1 

sekundo in LCD bo pokazal alarmni čas. 

2. Pritisnite S4. Ta gumb preklaplja med vključenim/izključenim alarmom. 

3. Ko je alarm vključen se prikaže zvonec. 

4. Pritisnite S3 za potrditev in izhod. 

 

SINHRONIZACIJA 

1. Pritisnite in držite S2 približno 3 sekunde 

2. Zaslon bo prikazal utripajoč napis 12H oz. 24H 

3. Pritiskajte S2, dokler se ne izpiše HAND na zaslonu 

4. Pritisnite in držite gumb S1 za 5 sekund, dokler se ročica ne prične hitro vrteti. Spustite S1. 

5. (premikanje ročice lahko ustavite s pritiskom na gumb S!, za ponovni zagon vrtenja ročice 

pritisnite S1) 

6.  S tem ko se ročica, ki premika minute in ure približuje 11:59, ustavite ročico z enim pritiskom 

na gumb S1. nato postopoma pritiskajte S1, dokler niso vse tri ročice poravnane na 12:00. (če 

ste zgrešili, celoten postopek ponovite). 

7. Ko so vse ročice poravnane na 12:00, pritisnite S2 za potrditev 

8. LCD bo prikazal WAIT in ta čas se bodo vse tri ročice poravnale na čas, ki je zapisan na LCD-ju. 

Ura bo nadaljevala s prikazovanjem časa.  

 

 

                                                                                                   PRODAJA: 

 

 

 

 

 

 


