BOXY FANCY BRICK SAAT KURMA KUTUSU
KULLANIM KILAVUZU

!!! Lütfen ürünle birlikte sunulan AC/DC adaptörden başka bir adaptör kullanmayınız. Ayrıca
binanızda kaçak akım rölesi bulunmuyorsa, kaçak akım röleli priz vasıtası ile elektriğe bağlayınız.
Aksi takdirde ürüne onarılamaz hasar verebilirsiniz.

Güç Sensörü
LED
Dokunmatik güç sensörü düğmesi açmayı veya kapamayı sağlar. Saat kurma kutusunu çalıştırmak için
LED ışığı yanıncaya kadar hafifçe güç sensörüne dokunun. Kapatmak için de aynı işlemi tekrarlayın.

AÇIK (LED Işığı Yanık)

Rotasyon Yönü Ayar Kolu

Saat Yönünde Rotasyon
Otomatik Çift Yönlü Rotasyon
Saat Yönünün Tersi Rotasyon

KAPALI (LED Işığı Sönük)

Otomatik Çift Yönlü Rotasyon

seçiliyken başlangıç yönü her defasında aynı olmayabilir.

GDS (Günlük Devir Sayısı) Ayar Kolu
4 Pozisyonlu Kontrol Kolu sayesinde 15 farklı devir sayısına (650-3600 devir) ulaşabilirsiniz.
Aşağıdaki şemalara bakarak istediğiniz seriyi ayarlayabilirsiniz:

Eğer kullandığınız saatin hangi yöne kurulması gerektiğini veya gerekli günlük devir sayısını
bilmiyorsanız, en çok kullanılan Otomatik Çift Yönlü Rotasyon’u seçip ve de 1.150GDS’yi
ayarlayabilirsiniz.

Not: Bütün GDS Ayar kollarının aşağı pozisyonda seçili olarak çalıştırılması halinde sabit bir rotasyon
gerçekleşir. Bu şekilde çalıştırmak saatinize zarar verebilir. (GDS’nin +/- %3 sapması normaldir.)
Saat Yastığı
Yastığın düz kısmına saatin arka kapağı gelecek şekilde özenle yerleştirin ve güvenli, sıkı bir şekilde
saatinizin kayışını/bileziğini bağlayın. Boşluk olursa saatin sallanmasına sebep olabilir ve bu da kurma
kutusunun motoruna zarar verebilir.

Saat yastığını 2 farklı şekilde kullanabilirsiniz. Farklı boyuttaki saatler için lütfen aşağıdaki resimleri
inceleyiniz:

Saat yastığının yönünü 90 derece döndürerek.

Seri Bağlama
KÜP SAAT KURMA KUTUSUNUN en FARKLI özelliği gücün seri iletilmesidir. Sadece 1 tane AC/DC
Adaptör gerekli olup her kutu birbiriyle seri bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Öncelikle saat kurma
kutusunun tepesinde bulunan 4 siyah plastik parçacığı yerlerinden çıkarın. Enerji akımı, kutuların
üstünde bulunan 4 metal yuva ile altında bulunan 4 metal çıkıntının birbirine geçmesiyle sağlanır.
Sadece 1 adaptörün alttaki kutuya bağlanmasıyla diğer kutulara da eşit şekilde enerji akımı sağlanmış
olunur.

Denge bozulmasını ve fazla ağırlık yüklemesini önlemek için kesinlikle 3’ten fazla kurma kutusunu dik
bir şekilde birbirine bağlamayınız.

Aksesuarlar
Aksesuarları ayrı bir şekilde satın alabilirsiniz.
— Seri Bağlama İstasyonu: 2–6 adet Küp Saat Kurma Kutusu için:

— Seri Bağlama İstasyonu: 4–12 adet Küp Saat Kurma Kutusu için:

— AC/DC Adaptör

— Taşınabilir Pil Kutusu

Not: Seri Bağlama İstasyonu, akımın seri bir şekilde diğer kutulara iletilmesini sağlar.

