
 

Rádiójel vezérlésû falióra, E0311R 
Rend. sz.: 1170965 
 
Rendeltetésszerû használat. 

A termék az óraidõ, dátum és a környezeti hõmérséklet kijelzésére szolgál. Az óraidõ 
beállítható rádiójel útján automatikusan vagy manuálisan. A terméknek kettõs 
ébresztési funkciója van, valamint egy emlékeztetõ funkciója egyszeri alkalmakra, 
egy idõ visszaszámlálója és egy holdfázis kijelzõje. A tápellátás 2 db ceruzaelemrõl 

történik (nem szállítjuk vele). 
A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Kerülje el, 
hogy nedvesség kerüljön a készülékre, pl. fürdõszobában. 
Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy 
módosítása. Ha a készüléket a fentiektõl eltérõ célokra használja, a készülék 

károsodhat.  Olvassa el a teljes használati útmutatót, és õrizze meg.  Ha a 
készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá 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 
• Rádiójel vezérlésű falióra 

• Használati útmutató 
 
Biztonsági tudnivalók 
Olvassa  figyelmesen végig a használati útmutatót és különösen vegye figyelembe a 

biztonsági tudnivalókat. Amennyiben a biztonsági utasításokat és  a szakszerû 
kezelésre vonatkozó útmutatásokat nem tartja  be, nem vállalunk felelõsséget az 
ebbõl adódó személyi vagy anyagi károkért.  Ezen kívül ilyen esetekben érvényét 
veszíti a szavatosság és a garancia is.   

• Ne nyissa ki és ne szedje szét a készüléket (kivéve a jelen útmutatóban 
leírt elem behelyezést vagy elemcserét). 
• Ne használja a készüléket kórházban, vagy más gyógyászati 
intézményben. Annak ellenére, hogy a készülék viszonylag gyenge rádiójelet bocsát 

ki, ezeken a helyeken az életfenntartó készülékekben mûködési zavart idézhet elõ. 
Ugyanez vonatkozik esetleg más területekre is. 
• Az idõjárásjelzõ állomás csak száraz, zárt belsõ helyiségekben való 
használatra alkalmas. 

• A külsõ érzékelõ alkalmas kültéren való használatra. Vízbe merítve 
azonban ne használja.  
• A készüléket csak mérsékelt klímában használja, trópusi klímában ne. 
• Ha a készüléket hideg helyrõl meleg helyiségbe viszi (pl.  szállításnál), 

páralecsapódás keletkezhet. Ez károsíthatja a készüléket. Ezért hagyja, hogy a 
készülék használat elõtt felvegye a helyiség hõmérsékletét. Ez adott esetben  több 
óráig is eltarthat.  
• Iskolákban és más oktató intézményekben, hobbi- és 

barkácsmûhelyekben a terméket csak szakértõ, felelõs személyzet jelenlétében 
szabad használni.   
• A termék  nem játékszer.  Tartsa távol a készüléket gyermekektõl és 
háziállatoktól. 

• Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni. mert veszélyes 
játékszerré válhat kisgyermekek kezében. 
• Óvja meg a készüléket szélsõséges hõmérséklettõl, közvetlen 
napsütéstõl, erõs rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtõl, éghetõ 

gázoktól, gõzöktõl és oldószerektõl. 
• Ne tegye ki a készüléket erõs mechanikai igénybevételnek. 
• Ha már nem biztonságos a készülék további használata, vonja ki a 
használatból, és akadályozza meg a véletlen használatát.  A biztonságos használat 

akkor nem lehetséges már, ha a készülék: 
- látható sérülést szenvedett, 
- már nem mûködik rendeltetésszerûen, 
- hosszabb idõn keresztül kedvezõtlen körülmények között tárolták, vagy 

- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 
• Bánjon nagyon óvatosan a termékkel. Lökés, ütés, vagy akár kis 
magasságból való leesés következtében megsérülhet.  
• Az elemek/akkuk berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra.  Vegye ki az 

elemeket/akkukat, ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni a kifolyt 
telepek által okozott károk elkerülése érdekében.   A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk 
a bõrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült elemekkel/akkukkal kell 
foglalkoznia, viseljen védõkesztyût. 

• Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek 
hozzájuk.  Az elemeket/akkukat ne hagyja szanaszét, mert gyerekek vagy háziállatok 
lenyelhetik õket. 
• Az összes elemet/akkut egyszerre kell cserélni. Régi és új elemek 

keverése a készülékben az elemek/akkuk kifutásához és ezáltal a készülék 
sérüléséhez vezethet. 
• Ne szedje szét az elemeket / akkukat, ne zárja rövidre, és ne dobja tûzbe 
õket.  Soha ne kísérelje meg nem feltölthetõ elemek feltöltését. Robbanásveszély áll 

fenn! 
• Ne használjon egyidejûleg elemeket és akkukat.  
• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék 
mûködésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban. 

• Karbantartási, beállítási és javítási munkát csak szakemberrel, vagy 
szakműhellyel végeztessen. 
• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban 
nem talált választ, forduljon a mûszaki vevõszolgálatunkhoz, vagy más 

szakemberhez. 
 
Az elemek berakása/cseréje 
• Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét a készülék hátuljáról. 

• Helyezzen be helyes polaritással 2 ceruzaelemet. Vegye figyelembe a 
pólusjelzést az elemtartóban. 
• Zárja vissza az elemtartó rekeszt.  
Amikor a kijelzõ jobboldalán a másodperc jelzés felett az elem szimbólum 

megjelenik, cserélje ki az elemeket. 
 
Elhelyezés 
a) Általános tudnivalók 

Kifogástalan rádiójel vételhez a terméket ne helyezze, illetve ne szerelje más 
elektronikus készülék, kábelek, fémszerkezetek stb. mellé. 
b) Falra szerelés 
• A hátoldalán két furat található, amelyekkel a terméket egy megfelelõ 

falra fel lehet szerelni. 
• A falra szereléshez 2 csavarra van szükség (nem szállítjuk vele). 
c) Felállítás 
• A készülék felállítására válasszon egy stabil sík felületet. 

• Az értékes bútorok felületét óvja megfelelõ alátéttel az esetleges 
karcolásoktól. 
• Hajtsa ki a lábát, és állítsa fel úgy a terméket, hogy ne tudjon leesni. 
 

Üzembe helyezés 
a) Óraidõ automatikus beállítása 
• Az elemek behelyezése után azonnal megindul a DCF idõjel keresése. A 
parabola antenna alakú vételi szimbólum villog a kijelzõn baloldalt fenn. 

• Legfeljebb 8 percig tart a jel vétele és az óraidõ automatikus beállítása. A 
terméket ez alatt ne mozdítsa el a helyérõl és ne hozzon mûködésbe egyetlen 
gombot sem. 
• Az automatikus keresés megszakításához nyomja meg röviden az RCC 

gombot. A vételi szimbólum kialszik. 
• Az idõjel automatikus keresésére naponta 02:03-kor, 03:03-kor, és 
reggel 04:03-kor kerül sor. H az óra a jelet már az elsõ kísérletre veszi, a következõ 
kísérletre csak másnap reggel 02:03-kor kerül sor. 

• Egy tetszés szerinti idõpontban automatikus idõjel keresés 
bevezetéséhez tartsa az RCC gombot kb. 2 másodpercig megnyomva, amíg a vételi 
szimbólum nem villog. 
• Eredményes vételnél a vétel szimbólum folyamatosan a kijelzõn marad.  

b) Az óraidõ manuális beállítása 
• Tartsa a TIME SET gombot kb. 2 másodpercig nyomva. A nyelv villog. 
Ha a beállítás alatt 20 másodpercen belül egyetlen gomb sem lett megnyomva, a 
termék a normál kijelzésmódba vált át. 

• Válassza ki az UP vagy DOWN gombokkal a nyelvet, amelyen a hét 
napjainak megjelenését kívánja a kijelzõn. A következõ nyelvek közül választhat: 
 
- GER: német  - DUT: holland 

- ENG: angol   - SPA spanyol 
- ITA: olasz   - DA dán 
- FRE: francia 
 Erõsítse meg a beadást a TIME SET gombbal. Az év villog.  

• Nyomja meg az UP gombot értékének növeléséhez, vagy nyomja meg a 
DOWN gombot az érték csökkentéséhez. A gyors beállításhoz tartsa lenyomva az 
adott gombot. 
• Erõsítse meg a beadást a TIME SET gombbal. A hónap villog.  

• Járjon el az elõbb leírtak szerint a hónap, nap, óra és perc beállításánál. 
• Erõsítse meg a beadást a TIME SET gombbal. A ZONE 0 jelzés villog. 
• Válasszon ki az UP vagy DOWN gombbal egy -12 és +12 közötti 
idõzónát. Ennek az idõzónának az ideje a normál üzemmódban gombnyomással 

megjeleníthetõ. 
• Erõsítse meg a beadást a TIME SET gombbal. Az ON jelzõ és a vétel 
szimbólum villog. A hét napjainak kijelzése helyett megjelenik az RCC jelzõ.  



• Aktiválja vagy deaktiválja a rádiójel keresést az UP vagy DOWN 
gombokkal. 
- ON: a naponkénti automatikus keresés aktiválva 
- OFF: az automatikus keresés tartósan deaktiválva 

• Erõsítse meg a beadást a TIME SET gombbal. Ezzel sikeresen 
beállította manuálisan az óraidõt.  
c) Ébresztés beállítása 
Három különbözõ ébresztési idõpontot állíthat be: 

• A1: napi ébresztés 
• A2: napi ébresztés 
• TA: egyszeri ébresztés egy meghatározott napon egy meghatározott 
idõpontban 

Ha a beállítás alatt 20 másodpercen belül egyetlen gombot sem nyomott meg, a 
termék a normál kijelzésmódba vált át. 
Napi ébresztés 
• Nyomja meg az ALARM SET gombot a két ébresztési lehetõség közötti 

választáshoz. A hozzájuk tartozó jelzés (A1 vagy A2) megjelenik a kijelzõ 
jobboldalán. 
• Tartsa az ALARM SET gombot kb. 2 másodpercig nyomva. Az órák 
villognak. 

• Nyomja meg az UP gombot értékének növelése érdekében, vagy nyomja 
meg a DOWN gombot az érték csökkentéséhez. A gyors beállításhoz tartsa 
lenyomva az adott gombot. 
• Erõsítse meg a beadást a ALARM SET gombbal. A perc érték villog. 

• Állítsa be a perceket az UP vagy DOWN gombbal. 
• Erõsítse meg a beadást a ALARM SET gombbal. Ezzel az ébresztést 
sikeresen beállította.  
Egyszeri ébresztés 

• Nyomja meg annyiszor az ALARM SET gombot amíg a TA jelzés a 
kijelzõ jobb felsõ részében meg nem jelenik. 
• Tartsa az ALARM SET gombot kb. 2 másodpercig nyomva. Az év villog. 
• Nyomja meg az UP gombot értékének növelése érdekében, vagy nyomja 

meg a DOWN gombot az érték csökkentéséhez. A gyors beállításhoz tartsa 
lenyomva az adott gombot. 
• Erõsítse meg a beadást a ALARM SET gombbal. A hónap villog.  
• Járjon el az elõbb leírtak szerint a hónap, nap, óra és perc beállításánál. 

• Erõsítse meg a beadást a ALARM SET gombbal. Ezzel az ébresztést 
sikeresen beállította.  
 
d) Az ébresztés funkció aktiválása / deaktiválása  

Napi ébresztés 
• Nyomja meg az ALARM SET gombot a két ébresztési lehetõség közötti 
választáshoz. A hozzájuk tartozó jelzés (A1 vagy A2) megjelenik a kijelzõ 
jobboldalán. 

• Állítsa be az ALARM ON/OFF gombbal, hogy melyik napon kell az 
ébresztésnek felhangoznia. 
- 1 x megnyomni: csak hétfõtõl péntekig (jelzés: M-F) 
- 2 x megnyomni: csak szombaton és vasárnap (jelzés: S-S) 

- 3 x megnyomni: naponta (jelzések: M-F és S-S) 
- 4 x megnyomni: ébresztés deaktiválva 
Egyszeri ébresztés 
• Nyomja meg ismételten az ALARM SET gombot, amíg a TA jelzés a 

kijelzõ jobb felsõ részében meg nem jelenik. 
• Aktiválja az egyszeri ébresztést az ALARM ON/OFF gombbal. 
• Az egyszeri ébresztés akkor van aktiválva, ha a kijelzõ felsõ középsõ 
részében a TA jelzés tartósan megjelenik. 

Ébresztés kikapcsolása 
Mihelyt az ébresztés felhangzik, nyomja 
• meg a SNOOZE gombot a szunyókálási funkcióhoz. Az ébresztés 5 perc 
múlva újra megszólal. (max. 8 alkalommal). A kijelzõn villog a Zz-jelzõ. 

• A hangjelzést bármelyik gomb megnyomásával ki lehet kapcsolni. 
Az ébresztési hangjelzés legfeljebb. 2 percig szól. Az idõ elõrehaladásával sûrûsödik 
a hangjelzés frekvenciája. 
e) Visszaszámlálási funkció 

 
• Tartsa a C/F gombot kb. 2 másodpercig nyomva. A kijelzõ felsõ részén 
megjelenik a TIMER jelzés. 
• Az UP gombbal állítsa be az órákat és a DOWN gombbal a perceket. A 

gyors beállításhoz tartsa lenyomva az adott gombot. 
A maximális visszaszámlálási idõtartam 19 óra 59 perc. 
• Nyomja meg az RCC gombot a visszaszámlálás indításához, 
megszakításához vagy tovább folytatásához. 

• A visszaszámlálás nullázásához nyomja meg megszakított 
visszaszámlálás mellett vagy az ALARM ON/OFF gombot, vagy nyomja meg 
egyidejûleg az UP és DOWN gombokat. 
• A visszaszámlálás lefutásakor hangjelzés hallható. Nyomjon egy 

tetszõleges gombot, a figyelmeztetõ hang leállítására.  
• A normál kijelzésmódba visszatéréshez, tartsa a C/F gombot kb. 2 
másodpercen keresztül megnyomva. 
f) Holdfázis kijelzés 

• A kijelzõ felsõ részében a 8 különbözõ holdfázis egyike látható. 
• A mindenkori holdfázist az óra a naptár alapján számíthatja ki. 

 
g) Hõmérõ 

• A C/F, gomb rövid megnyomásával lehet váltani a ºC (Celsius) és 
a ºF (Fahrenheit) között. 
• Ha a helyiség hõmérséklete a mérési tartományt túllépi, a kijelzõn HH.H 
jelenik meg. 

• Ha a helyiség hõmérséklete a mérési tartomány alá süllyed, a kijelzõn 
LL.L jelenik meg. 
 
h) Egy más idõzóna óraidejének kijelzése 

• Nyomja meg normál kijelzésmódban a TIME SET gombot. Ekkor a 
kijelzõ az elõbb beállított idõzóna óraidejét mutatja. A kijelzõ felsõ részén megjelenik 
a ZONE jelzés. 
• A normális helyi idõ kijelzéséhez nyomja meg ismét a TIME SET gombot. 

i) A naptári hét kijelzése 
A hét napjának jelzése és a hõmérõ között az aktuális hét száma jelenik meg, jelzése 
KW. 
j) 12/24-órás idõkijelzés 

• A két kijelzésmód közötti választáshoz nyomja meg röviden az UP 
gombot. 
• A 12 órás kijelzésnél az idõ mellett vagy AM vagy PM jelzés látható. 
- AM: Éjféltõl déli 11:59-ig 

- PM: déli 12:00 órától 23:59-ig. 
 
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. 

 
Megfelelõségi nyilatkozat  (DOC) 
A Conrad Electronic cég, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau, ezennel kijelenti, 
hogy a jelen termék megfelel az 1999/5/EU Irányelv alapvetõ követelményeinek és 

egyéb lényeges, érvényben lévõ elõírásainak.  
A készülék megfelelõségi nyilatkozata megtalálható a  www.conrad.com cím alatt. 
 
Eltávolítás 

a) Termék 
Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendõk, és 
nem valók a háztartási szemétbe.  
Az elhasználódott készüléket az érvényes törvényi elõírásoknak 

megfelelõen kell eltávolítani. 
Vegye ki belõle az esetleg  benne lévõ elemet/akkut és azt a terméktõl elkülönítve 
ártalmatlanítsa . 
b) Elemek / akkuk  

Ön, mint végfelhasználó, törvényileg kötelezett minden elhasznált elem és 
akkumulátor leadására; tilos õket a háztartási szeméttel együtt eltávolítania! 
A káros anyag 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 kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez! 
 
Mûszaki adatok 

Feszültségellátás........................... 2 db ceruzaelem (nem szállítjuk vele) 
Üzemelési feltételek.............................. 0...+50 ºC, 20 – 90 % rel. légnedv. 
Tárolási feltételek............................. 0 ...+50 ºC, 20 – 90 % rel. légnedv. 
Méret  (Szé x Ma x Mé) 230 x 163 x 28 mm  

Súly..................................................... 394 g 
 

A jelen  használati útmutató a Conrad Electronic publikácója,  Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). 

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva.  Mindennemû másolat, pl. fotokópia, mikrofilm,  vagy az elektronikus 
adatfeldolgozásban való  regisztrálás csak  a kiadó írá sbeli  en gedélyével á llít ható elõ.  Az utánnyomás,  k i v o n a t o s  formában is, tilos. 

A jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. 
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