
 

Használati útmutató 

Digitális sportkaróra 

Rend. sz.: 1007802 1007802  
Rend. sz.: 1007804 1007804 

Rendeltetésszerû használat: 

A karóra mutatja a pontos idõt és a naptári adatokat, továbbá egy másik idõzóna 
idejét. Rendelkezik még egy ébresztési/riasztási funkcióval, használható továbbá 
stopperóraként, visszaszámláló idõzítõként, valamint ütemadóként is. 
Kizárólag egy elemmel szabad táplálni (típusát lásd Mûszaki adatok). 

A fentiektõl eltérõ alkalmazás károsíthatja a készüléket, továbbá rövidzár, tûz, 
áramütés stb. veszélyét idézheti elõ. 
A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni. A biztonsági 
elõírásokat okvetlenül be kell tartani. 

A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi elõírásoknak.  Az összes 
elõforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. 
Minden jog fenntartva. 

A szállítás tartalma 

• karóra 

• használati útmutató 

A szimbólumok magyarázata 

A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék ápolása, használata vagy 

kezelése közben fellépõ rendkívüli veszélyekre figyelmeztet. 

A „nyíl“-szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal. 

Biztonsági tudnivalók: 

Olvassa el elõször a teljes használati útmutatót, fontos információkat 

tartalmaz a használathoz. 
A használati útmutató elõírásainak a be nem tartásából eredõ károk 
esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia! A következményes 
károkért nem vállalunk felelõsséget.  

A szakszerûtlen kezelésbõl vagy a biztonsági elõírások figyelmen 
kívül hagyásából eredõ tárgyi- vagy személyi károkért nem vállalunk 
felelõsséget. Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság/garancia.  
• Biztonsági okokból nem engedélyezett a készülék önkényes átépítése 

és/vagy megváltoztatása. 
• Ne tegye ki a terméket magas hõmérsékletnek, erõs rezgésnek, 
valamint erõs mechanikus igénybevételnek. 
• Ha kételyei vannak a termék biztonságosságával vagy kezelésével 

kapcsolatban, forduljon szakemberhez.   
• A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. 

• Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, Veszélyes 
játékszerré válhat gyerekek számára.  
• Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból 
való leejtés következtében is megsérülhet. 

• Vegye figyelembe a jelen útmutató egyes fejezeteiben olvasható 
biztonsági tudnivalókat is. 

Fõbb tulajdonságok 

• stopperóra 

• visszaszámláló idõzítõ 

• második idõzóna kijelzése 

• naptár funkció 

• ütemadó funkció 

• riasztási funkció, 5 riasztási idõvel és órajellel 
• a számlap megvilágítása 

 

Részegységek és kezelõelemek 

 

Az üzemmód kiválasztása 

• A MODE nyomógombbal (2) lehet kiválasztani a karóra üzemmódját. 
• Addig nyomogassa a MODE nyomógombot (2), amíg a kívánt üzemmód nem 
jelenik meg a kijelzõn: 

 

 

 

Riasztási funkció (AL) Második idõzóna ideje (T2) Ütemadó 

funkció (PA) 

 

Az ütemadó-funkció egy ütemet ad le, amelyet különbözõ sportágaknál  
(pl. a futásnál) a mozgás lefolyásának a mintájául (pl. lépések gyakorisága) 
lehet felhasználni. Az óra ehhez beállítható gyakorisággal hangjeleket ad le. 

Üzemmódok 

Ha az ST/STP nyomógombot (3) a beállítások közben nyomva tartja, a 
beállítandó érték folyamatosan változik.  

 

a) A pontos idõ kijelzése 

Kijelzési formátum 

• Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3) a pontos idõ kijelzési módjának (12- 

vagy 24-órás) a lerögzítésére. 

 

A pontos idõ beállítása 

• Addig tartsa megnyomva a RESET nyomógombot (1), amíg villogni nem kezd a 

másodperc kijelzett számjegye.  
• Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3), hogy a kijelzett másodpercet „00"-ra 
állítsa vissza.  
• Nyomja meg a MODE nyomógombot (2), hogy átlépjen a következõ beállítási 
lépésre (óra). 

• Állítsa be az óra kijelzését az ST/STP nyomógombbal (3). 

• Állítsa be a fent leírtaknak megfelelõen a további értékeket  (perc, év, hónap és 
dátum) is. A  MODE nyomógombbal (2) választja ki ekkor a beállítandó értéket, míg 
az ST/STP nyomógombbal (3) változtatja meg a beállítandó értéket. 

• A pontos idõ beállításának a befejezéséül nyomja meg a RESET nyomógombot 
(1) a beállítások tárolása céljából.  

 
b) Stopperóra funkció 

• Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3), hogy elindítsa a stopperórát. 
• Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3), hogy ismét leállítsa a stopperórát. 
• Az ST/STP nyomógombbal (3) újraindíthatja a stopperórát.  
• Nyomja meg a RESET nyomógombot (1), miután leállította  a stopperórát, hogy 

kinullázza ("0:00:00"). 
• Amíg fut a stopperóra, a RESET nyomógomb (19) megnyomása által megjeleníthet 
egy részidõt.  A kijelzõn ugyan a részidõ látható, a stopperóra azonban tovább fut a 
háttérben. 

• Nyomja meg újra a RESET nyomógombot (1), hogy visszatérjen a futó stopperóra 
kijelzéséhez. 

 

c) Visszaszámláló idõzítõ 

A programozott idõ beállítása. 
• Nyomja meg a „RESET“ gombot. 
• Állítsa be a programozni kívánt órát az ST/STP nyomógomb (3) segítségével. 
• Nyomja meg a MODE nyomógombot (2), hogy átlépjen a következõ beállítási 

lépésre (perc). 
• Állítsa be a programozni kívánt percet az ST/STP nyomógomb (3) segítségével. 
• Nyomja meg a MODE nyomógombot (2), hogy átlépjen a következõ beállítási 
lépésre (másodperc). 

• Állítsa be a programozni kívánt másodpercet az ST/STP nyomógomb (3) 
segítségével. 
• Nyomja meg a RESET nyomógombot (1) a beállítások tárolása céljából.  
 

A visszaszámláló idõzítõ használata 

• Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3), hogy elindítsa a visszaszámláló idõzítõt. 
• Nyomja meg újra az ST/STP nyomógombot (3), hogy megszakítsa, ill. újraindítsa a 
visszaszámláló idõzítõt. 

• A programozott idõ elteltével kb. 60 másodpercig megszólal egy hangjel. 
• Nyomjon meg egy tetszõleges nyomógombot a hangjel leállítására.  
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d) Riasztási/ébresztési funkció 

A riasztási/ébresztési funkció aktiválása, ill. inaktiválása 

• Nyomja meg a LIGHT nyomógombot (4) a kívánt funkció (órajel, ill. az 1. - 5. 
riasztás) kiválasztása céljából. 
• Az órajel, ill. a kiválasztott riasztás aktiválása, ill. inaktiválása céljából nyomja meg 
az ST/STP nyomógombot (3). Ha aktív az órajel, a kijelzõ alján jobboldalt megjelenik 

egy harangszimbólum.  Ha aktív a riasztás, egy riasztási szimbólum jelenik meg. 
• A beállított riasztási idõpontban kb. 60 másodpercig megszólal egy hangjel. Nyomja 
meg bármelyik gombot a riasztási hangjel (ébresztõ) leállítására.  
 

Az ébresztési idõ beállítása 

• Válassza ki a beállítandó riasztási funkciót (1. - 5. riasztás) a LIGHT nyomógombbal 
(4). 
• Nyomja meg a RESET gombot (1) az óra számjegyének a megjelenítése céljából. 

• Állítsa be az óra kijelzését az ST/STP nyomógombbal (3). 
• Nyomja meg a MODE nyomógombot (2) a perc számjegyének a megjelenítése 
céljából. 
• Állítsa be a perc kijelzett számjegyét az ST/STP nyomógomb (3) segítségével. 

• Nyomja meg a RESET nyomógombot (1) a beállítás tárolása céljából. 
 
A második idõzóna pontos ideje 

• Nyomja meg a RESET nyomógombot a (1) az órakijelzés kiválasztására. 
• Állítsa be az óra kijelzését az ST/STP nyomógombbal (3). 

• Nyomja meg a MODE nyomógombot (2) a perc számjegyének a megjelenítése 
céljából. 
• Állítsa be a perc kijelzett számjegyét az ST/STP nyomógomb (3) segítségével. A 
perc kijelzett számjegyét 30-perces lépésekben lehet változtatni.  
• Nyomja meg a RESET nyomógombot (1) a beállítás tárolása céljából. 

 

f) Ütemadó-funkció 

• Nyomja meg a RESET nyomógombot (1) a hangjelek percenkénti számának (10, 
20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240 vagy 320) a beállításához. 
• Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3) az ütemadó funkció elindítására. 

• Nyomja meg újra a ST/STP nyomógombot (3) az ütemadó funkció leállítására. 

Megvilágítás 

• Nyomja meg a LIGHT gombot (4), hogy pár másodpercre bekapcsolja a számlap 

megvilágítását.  
 
Tudnivalók az elemekrõl 

• Elemek nem valók gyerekek kezébe. 
• Ne hagyjon elöl felügyelet nélkül elemet, mert ez azzal a veszéllyel jár, hogy 
gyermekek vagy háziállatok lenyelik. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. 

• A kifolyt vagy sérült elemek a bõrrel érintkezve marási sérülést okozhatnak, ezért 
használjon ilyen esetekben megfelelõ védõkesztyût.  

• Az elemeket nem szabad rövidre zárni, szétszedni vagy tûzbe dobni. 
Robbanásveszély áll fenn! 

• Hagyományos (nem feltölthetõ) elemeket nem szabad tölteni. Csak újratölthetõ 
akkumulátorokat töltsön fel, és használjon megfelelõ töltõkészüléket.  

• Az elemek berakásakor figyeljen a helyes polaritásra (pozitív/+ és negatív/-). 

Elemcsere 

• Ha a kijelzõn már nem látható semmi, az elemet ki kell cserélni. 
• Az elemcserét szakembernek kell elvégeznie, aki rendelkezik a speciális 
órásszerszámokkal és a megfelelõ szakismerettel. 

• Az elemcseréhez le kell venni az óra hátlapját. 

• Ezután már kivehetõ az elem a tartójából, és az új elem berakható a helyére. 

Víz- és ütésállóság 

Az óra a normál használatban ütésálló. Ne tegye ki azonban nagy ütõdéseknek, 
például ne ejtse le kemény talajra.  Ettõl az óramû károsodhat.  

A 10 ATM jelölés azt jelenti, hogy az óra alkalmas fürdéshez, úszáshoz, 
kocsimosáshoz, zuhanyozáshoz stb.  

Az óra nem való merüléshez. Ne mûködtesse a nyomógombokat a víz alatt. 

Karbantartás és tisztítás 

Az óra tisztításához elegendõ egy tiszta, száraz és puha ruha.  Erõsebb 
szennyezõdésekhez a ruha langyos vízzel megnedvesíthetõ. 

Tisztítsa nagyon óvatosan az órát, mert könnyen megkarcolódhat.  Ne nyomja 
túl erõsen az üveget, mert eltörhet. 

 

Eltávolítás 

a) A termék 
Az elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendõk, és nem valók a 
háztartási szemétbe!  Az elhasználódott készüléket az érvényes törvényi 
elõírásoknak megfelelõen kell eltávolítani. Vegye ki az esetleg még a 
készülékben lévõ elemet, és azt a készüléktõl elkülönítve távolítsa el.  

b) Elemek és akkumulátorok 

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi   (elemekre vonatkozó rendelkezések) az 
elhasznált elemek és akkuk leadására; tilos a háztartási szemétben való 
eltávolítás ! 

A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható 
szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás 

tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a 
következõk: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és 
akkumulátorokon pl. a szöveg mellett látható kuka ikon alatt található). Az elhasznált 
elemeket/akkumulátorokat térítésmentesen leadhatja lakóhelye gyûjtõhelyein, 

üzleteinkben, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat 
forgalmaznak!  

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet 

védelméhez! 

Mûszaki adatok 

Tápfeszültség:  .................................    3 V egyen 

Elem ................................................. 1 x CR2025 lítium gombelem 

Az elem üzemélettartama:  ................  kb. 2 év 

Vízállóság ......................................... 10 ATM 

Tömeg  .............................................  65 gramm 

Jelen használati útmutató a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus-Conrad-Str. 1, D-
92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemû 
másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás 

csak a kiadó írásbeli engedélyével lehetséges.  Tilos az utánnyomás, még kivonatosan is. 
Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A  
mûszaki és kivitelezési változtatás jogát fenntartjuk. © Copyright 2013 by Conrad 
Electronic SE. 
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