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• Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk.  Az 

elemeket/akkukat ne hagyja szanaszét, mert gyerekek vagy háziállatok 

lenyelhetik õket. 

• Ne szedje szét az elemeket/akkukat, ne zárja rövidre, és ne dobja tûzbe õket. 

Soha ne kísérelje meg nem feltölthetõ elemek töltését!  Robbanásveszély áll 

fenn! 

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék mûködésével, 

biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban. 

• Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel, vagy 

szakmûhellyel végeztessen. 

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál 

választ, forduljon a mûszaki ügyfélszolgálathoz vagy más szakemberhez. 

 
 

Üzembe helyezés 
A termék idõmérésre szolgál, a részidõk kijelzésével. Ezen kívül kijelzi  
az óraidõt, a napot és a hét napját.  A termék alarm (ébresztés) funkcióval is rendelkezik. A 

tápfeszültséget egy gombelem szolgáltatja.  A készülék kizárólag száraz környezetben 

használható. 

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása. 

Ha a fentiektõl eltérõ célokra használja a készüléket, a temék károsodhat, vagy fennáll a 

sérülés veszélye.  Olvassa el a teljes használati útmutatót, és õrizze meg.  Ha a terméket 

harmadik személynek adja tovább, adja vele a használati útmutatót is.  

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek.    Az összes 

elõforduló cégnév és készülék megnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog 

fenntartva.  

 
 

A szállítás tartalma 
 

 

• Stopperóra 

• Nyakpánt 

• Használati útmutató 

 
 

A szimbólumok magyarázata 
 

 

A háromszögbe foglalt  felkiáltójel figyelmeztet különleges veszélyekre a 

készülékkel való bánásnál, üzemeltetésnél, vagy kezelésnél.  

 

A „nyíl“ szimbólum különleges tippekre és kezelési tudnivalókra utal. 

 

 

Biztonsági tudnivalók: 
 

 

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági 

utasításokat tartsa be. Amennyiben a biztonsági utasításokat és a szakszerû 

kezelésre vonatkozó útmutatásokat nem tartja be, nem vállalunk felelõsséget 

az ebbõl adódó személyi- vagy dologi károkért.  Ezen kívül ilyen esetekben 

érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is. 

• A termék nem játék. Tartsa távol gyerekektõl és háziállatoktól.  

• Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert veszélyes 

játékszerré válhat kisgyermekek kezében.  

• Óvja a készüléket szélsõséges hõmérséklettõl, közvetlen napsugárzástól, erõs 

rezgésektõl, magas páratartalomtól, nedvességtõl, éghetõ gázoktól, gõzöktõl és 

oldószerektõl. 

• Ne tegye ki a készüléket erõs mechanikai igénybevételnek. 

• Ha már nem lehetséges a készülék biztonságos használata, akkor helyezze 

használaton kívül, és védje meg a véletlenszerû használattól.  A biztonságos 

mûködés akkor nem lehetséges már, ha a termék: 

- látható sérülést szenvedett, 

- már nem mûködik rendeltetésszerûen, 

- hosszabb idõn keresztül kedvezõtlen körülmények között tárolták, vagy  

- szállítás közben erõs terhelésnek volt kitéve.  

• Kezelje óvatosan a készüléket. Ütõdéstõl, ütéstõl vagy akár kis magasságból 

történõ leeséstõl is megsérülhet. 

• Az elemek/akkuk behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra. 

• Vegye ki az elemet, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy 

megelõzze a kifolyt elem által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült 

elemek/akkuk a bõrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült 

elemekkel/akkukkal kell foglalkoznia, viseljen védõkesztyût. 

 

 

Csak a 1170435   rend. számú terméknél: Az elsõ használat elõtt húzza ki a 

termék hátoldalán lévõ elemvédõ biztonsági csíkot. 

 

a) Üzemmódok áttekintése 

Nyomja meg a MODE gombot, ezzel válthat a különbözõ üzemmódok között.  
 

 
b) Óraidõ és naptár beállítása 

• Ha a termék normál óraidõ kijelzési módban van, nyomja meg háromszor a MODE gombot.  

A másodperc és a hét napját jelzõ vonal  villog.  

• Ebben az idõpontban szükség szerint nyomja meg a START/STOPgombot, a másodpercek 

nullára való visszaállításához.  

• Nyomja meg a SPLIT/RESET gombot.  A perc érték villog. 

• Nyomja meg a START/STOP gombot, a percek beállítására.  Tartsa megnyomva a 

START/STOP gombot, a számok gyorsabb átfutásához.  

• Nyomja meg a SPLIT/RESET gombot.  Az órák villognak.  

• Nyomja meg a START/STOP gombot, az órák beállítására.  Tartsa megnyomva a 

START/STOP gombot, a számok gyorsabb átfutásához.  

Az óraidõ mellett megjelenik az alábbi jelzõk egyike:  A, P vagy 

H. A = 12 órás kijelzés, éjféltõl déli 11:59 óráig 

P = 12 órás kijelzés, déli 12:00 órától  23:59 óráig 

H = 24 órás idõkijelzés 

• Nyomja meg a SPLIT/RESET gombot.  A nap villog.  

• Nyomja meg a START/STOP gombot, a nap beállítására.   Tartsa megnyomva a 

START/STOP gombot, a számok gyorsabb átfutásához.  

• Nyomja meg a SPLIT/RESET gombot.  A hónap villog.  

• Nyomja meg a START/STOP gombot, a hónap beállítására.  Tartsa megnyomva a 

START/STOP gombot, a számok gyorsabb átfutásához.  

• Nyomja meg a SPLIT/RESET gombot.  A hét napját jelzõ vonal villog.  

• Nyomja meg a START/STOP gombot, a hét napjának beállítására.  Tartsa megnyomva a 

START/STOP gombot, a számok gyorsabb átfutásához.  

SU = vasárnap / MO = hétfõ / TU = kedd / WE = szerda / TH = csütörtök / FR = 

péntek / SA = szombat 

• Nyomja meg a MODE  gombot jóváhagyásként.   A beállításokat sikeresen elvégezte.  

Modus Anzeige 

Uhrzeit, Datum, Wochentag 

Stoppuhr 

Täglicher Alarm 



c) Ébresztés beállítása 

• Ha a termék normál óraidõ kijelzési módban van, nyomja meg kétszer a MODE gombot.  A 

riasztás/ébresztés órája és a hét napját jelzõ vonal villog.  

• Nyomja meg a START/STOP gombot, az órák beállítására.  Tartsa megnyomva a 

START/STOP gombot, a számok gyorsabb átfutásához.  

• Nyomja meg a SPLIT/RESET gombot.  A perc érték villog. 

• Nyomja meg a START/STOP gombot, a percek beállítására.  Tartsa megnyomva a 

START/STOP gombot, a számok gyorsabb átfutásához.  

• Nyomja meg a MODE  gombot jóváhagyásként.  Ezzel az ébresztést sikeresen beállította.  

d) Az ébresztés funkció aktiválása / deaktiválása  

• Ha normál óraidõ kijelzési módban nyomva tartja a SPLIT/RESET gombot, ezzel 

kijeleztetheti az ébresztés idejét.  Nyomja egyidejûleg röviden a START/STOPgombot, az 

ébresztés funkció aktiválására vagy kikapcsolására.  

• Az ébresztés funkció aktiválva van, ha a kijelzõ felsõ jobb sarkában az "alarm"  szimbólum 

látható.  

Ha az ébresztés funkció aktív, az ébresztõ jel naponta felhangzik, a beállított 
idõpontban.  

• Ha az ébresztõ jelzés felhangzik, nyomja meg a START/STOP vagy a SPLIT/RESET 

gombot, a hangjelzés kikapcsolására.   

START/STOP: szunnyadás funkció, - az ébresztés 5 perc múlva ismét felhangzik 

SPLIT/RESET: ébresztés kikapcsolva, és a következõ napon hangzik fel ismét a beállított 
idõpontban.  

Ha nem nyom meg egy gombot sem, az ébresztõ hang 59 másodperc után leáll.  

 

e) Stopperóra 

• Nyomja a MODEgombot, amíg a stopperóra kijelzés meg nem jelenik.  

• Ha szükséges, nyomja meg a  SPLIT/RESET gombot, hogy a stopperórát nullára 

visszaállítsa.  Ez csak megszakított idõmérésnél mûködik.  

• Nyomja meg a START/STOPgombot, az idõmérés megkezdéséhez. 

• Nyomja a  SPLIT/RESET gombot, mialatt a stopperóra fut, a részidõnek a kijelzõn való 

befagyasztásához.  Nyomja meg a SPLIT/RESET gombot újból, a továbbfolytatódó 

idõmérés kijelzésére.  

• Nyomja meg a START/STOP gombot, miközben a stopperóra fut, az idõmérés 

megállításához.  Nyomja meg újból a START/STOP gombot, az idõmérés folytatásához.  

f) Óraidõ, naptár, hét napja és riasztás (ébresztés) kijelzése 

• Nyomja a MODEgombot, amíg az óraidõ  kijelzés meg nem jelenik.  

• A hét aktuális napját egy vonal jelzi a kijelzõ felsõ részén, a nap betûje alatt.  

• Ha a  START/STOP gombot nyomva tartja, a dátum kijelzõdik.  

• Ha a  SPLIT/RESET gombot nyomva tartja, az ébresztés ideje jelzõdik ki.  

g) Hangjelzés minden egész órában 

Tartsa normál óraidõ kijelzõ módban a  SPLIT/RESET gombot nyomva.  Nyomja meg 

egyidejûleg röviden a  MODE gombot, ekkor a vonalsor a kijelzõ felsõ részén megjelenik 

vagy eltûnik.  

• Ha a vonalsor látható: a hangjelzés minden egész órában aktív és hallható.  

• Ha a vonalsor nem látható: a hangjelzés minden egész órára kikapcsolt állapotban van.  

 
 

Elemcsere 
 

 

Cserélje ki az elemet, ha a kijelzõ láthatóan gyengébb, vagy teljesen kialszik.  

Tegye a következõket: 

 

a) Rend. sz.  1170434 (WT-034) 

• Oldja meg a 6 csavart a hátlapon egy csillagcsavarhúzóval.  

• Vegye le óvatosan a ház hátlapját.  Vigyázzon, hogy ne szakítson meg belsõ 

kábelkapcsolatot és ne okozzon kárt a szerkezetben.  

• Vegye ki a kimerült elemet. 

• Rakjon be egy új elemet.  A pozitív (+) pólusnak a ház hátoldala felé kell mutatnia.  

• Zárja le ismét a házat. 

b) Rend. sz.: 1170435 (WT-035) 

• Forgassa az elemtartó rekesz fedelét az óramutató járásával ellenkezõ irányban.  

Használjon ehhez pl. egy pénzdarabot.  

• Vegye le az elemtartó fedelét.  

• Vegye ki a kimerült elemet. 

• Rakjon be egy új elemet.  A pozitív (+) pólusnak a ház hátoldala felé kell mutatnia.  

• Tegye vissza az elemtartó fedelét, és forgassa az óramutató járásával egyezõen.  

Karbantartás és tisztítás 
 

 

• A készülék egy esetleges  elemcserétõl és esetenkénti tisztítástól eltekintve nem igényel 

karbantartást.  

• Ne használjon súroló- vagy vegyi tisztítószereket.  

• Ne merítse vízbe vagy víz alá a készüléket tisztítás céljából! 

• A karcolások elkerülése érdekében tisztítás közben ne nyomja nagyon erõsen rá a ruhát a 

felületre. 

• A készüléket csak egy száraz, puha, tiszta  és szálmentes ruhával tisztítsa. Erõs 

szennyezõdés esetén langyos vízzel nedvesítse meg a ruhát. Használjon hozzá szappant 

vagy lágy tisztítószert. 

 
 

Eltávolítás 
 

 

a) Termék 

Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendõk, és nem valók a 

háztartási szemétbe.  

Élettartama végén a terméket az érvényben lévõ törvényi rendelkezéseknek 

megfelelõen kell eltávolítani.  

Vegye ki belõle az esetleg  benne lévõ elemet és azt a terméktõl elkülönítve 

ártalmatlanítsa. 

b) Elemek / akkuk 

Ön, mint végfelhasználó, törvényileg kötelezett minden elhasznált elem és akku leadására; tilos 

õket a háztartási szeméttel együtt eltávolítania! 

A károsanyag tartalmú elemeket/akkukat 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 baloldalon látható 

szeméttartály ikon alatt található). 

Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók a lakóhely gyûjtõhelyein, fiókjainkban, 

valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak. 

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez. 

 
 

Mûszaki adatok 
 

 

a) Rend. sz.  1170434 (WT-034) 

Tápellátás 1 db gombelem, típus LR44  Áramfelvét .................................... 60 

μA 

Stopperóra felbontás..............................1/100s 

Üzemelési feltételek............................... 0...+40 ºC, 5 - 95 % rel. légnedv. 

Tárolási feltételek............................. 0 ... +40ºC, 5 – 95 % rel. nedv.                

Méret (Szé x Ma x Mé) .................... 57 x 78 x 13 mm 

Súly................................................ 25 g (Stopperóra) 

6 g (nyakpánt) 

b) Rend. sz.: 1170435 (WT-035) 

Tápellátás 1 db gombelem, típus CR2032   Áramfelvét .................................... 

50 μA 

Stopperóra felbontás..............................1/100s 

Üzemelési feltételek............................... 0...+40 ºC, 5 - 95 % rel. légnedv. 

Tárolási feltételek............................. 0 ... +40ºC, 5 – 95 % rel. nedv.                

Méret (Szé x Ma x Mé) .................... 66 x 78 x 20 mm 

Súly................................................. 43 g (stopperóra) 

8 g (nyakpánt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 állítható elõ. Utánnyomás, kivonatos formában is, tilos. 

Jelen használati  útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A mûszaki és külsõ kiviteli változtatások jogát 

fenntartjuk. 
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