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ITEM NO: 00-03306

LEMON CLOCK

ОГЛЯД ЧАСУ

1.Підключіть червоний дріт на LCD-годиннику до мідної пластини, а чорний - до 
цинкової. Закріпіть дроти клейкою стрічкою. Візьміть ще одну мідну пластину та 
цинкову пластину і з'єднайте їх білим дротом.
2.Вставте мідні та цинкові пластинки в лимонну половинку, щоб активувати рух LCD-
годинника, як показано на схемі. Ви побачите, як ваш годинник почине блимати

Мідні пластини діють, як позитивні електроди акумулятора. 
Вони покриті металом, який менш реакційноздатний, ніж цинк. 
Коли мідні та цинкові пластинки вставлені в лимон, 
відбувається хімічна реакція. Електрони (надзвичайно дрібні 
частинки з негативним зарядом) рухаються від цинкових 
пластинок до мідних пластини утворюють струм, тим самим 
активуючи LCD-годинник. Сік лимона допомагає проводити 
електрику.
Можна замінити лимон картоплею, грейпфрутом і поди-
віться, який це має ефект.

1. Двічі натисніть кнопку A і на дисплеї відобразиться режим "встановити місяць". 
Натисніть кнопку B, щоб налаштувати потрібний місяць, а потім натисніть кнопку A 
для підтвердження.
2. Відобразиться режим "встановити день". Натисніть кнопку B, щоб налаштувати 
потрібний день, а потім натисніть кнопку A для підтвердження.
3. Відобразиться режим "встановіть годину". Натисніть B, щоб налаштувати на 
потрібну годину, потім натисніть A для підтвердження.
4. Відобразиться режим "встановіть хвилини". Натисніть B, щоб налаштувати на 
потрібну хвилину, а потім натисніть кнопку A для підтвердження. 
Тепер буде відображатися час. Ви повинні побачити, як дві крапки, які блимають на 
дисплеї між годинами та хвилинами

•  За замовчуванням на дисплеї годинника відображається поточний час.
• Щоб переглянути дату, натисніть кнопку B один раз. Дисплей годинника відновиться через 2 секунди, показуючи 

поточний час .
• Щоб переглянути секунди, натисніть двічі кнопку B. Натисніть кнопку B ще раз, щоб повернутися до відображення 

нормального часу годин і хвилин.
• Щоб переглянути час та дату по черзі, натисніть один раз A. Натисніть A ще раз, щоб повернутися до відображення 

годин і хвилин.
• Натисніть A п'ять разів, щоб пропустити всі встановлені режими.
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LEMON REQUIRED, NOT INCLUDED.

FOR AGES OVER 5

Not for Children under 3 years.
CHOKING HAZARD

WARNING:
Small parts.

EXPÉRIENCE : HORLOGE AU CITRON 
ZITRONEN-UHR-EXPERIMENT
CITROENKLOK EXPERIMENT
ESPERIMENTO DELL'OROLOGIO AL LIMONE
EXPERIMENTO DEL RELOJ DE LIMÓN
実験・レモン時計

LEMON  
CLOCK
DISCOVER THE SCIENCE OF BATTERIES. SIMPLY ADD YOUR OWN LEMON TO 

TURN THIS KIT INTO AN AMAZING LEMON POWERED CLOCK! 

ІНСТРУКЦІЯ

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА
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ДЛЯ ДІТЕЙ З 5 РОКІВ. МАЛІ ДЕТАЛІ. НЕ ДЛЯ ДІТЕЙ ДО 3 РОКІВ.
ВИКОРИСТОВУВАТИ ПІД НАГЛЯДОМ ДОРОСЛИХ. 

ДЛЯ ДОРОСЛИХ. 
ПЕРШ НІЖ ПОЧАТИ ВИКОРИСТОВУВАТИ МОДЕЛЬ, ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ. 
ОБОВ'ЯЗКОВО ВИКОНУЙТЕ ВСІ ВИМОГИ. 

УВАГА! 

Запитання і коментарі
Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом 
дуже важливо для нас. Якщо у вас є коментарі або питання, або ви 
виявите, що будь-які частини цього комплекту відсутні або 
несправні, будь ласка, не соромтеся звертатися до нашого 
дистриб'ютора у вашій країні. Ви знайде адресу, вказану на 
упаковці. Ви також можете зв'язатися з нашою групою підтримки 
маркетингу: info@afk.ua, тел. +38 (44) 465 75 50, веб-сайт: 
www.afk.ua




