
Használati útmutató, WT 482  Digitális rádiójel vezérlésű rádiós ébresztőóra kettős ébresztéssel  



Az ábra szöveg értelmezése:   ANGOL magyar  FRONT VIEW ELÖLNÉZET  Alarm 1 ON Riasztás 1 BE  Alarm 2 ON Riasztás 2 BE  PM PM  Set Beállítás  Down Le  Radio/ Sleep Rádió / alvás  Volume Hangerő  Radio Controlled Signal LED Rádiójel LED  Sleep ON Alvás BE  Radio Memory Rádió memória  Alarm 1.2 Set/ On.Off Riasztás 1.2. beáll./BEOff  Up Fel  Snooze/ Dimmer Szundi / Dimmer    SIDE VIEW Oldalnézet  Low dime brightness tuner Fényerő dimmer     BACK VIEW HÁTULNÉZET  Back up battery (not included) Backup elem (nem szállítjuk     vele)  AC/ DC adaptor Hálózati adapter  AC wall socket Fali konnektor  



ÜZEMBE HELYEZÉS  Dugja be a hálózati adaptert a fali konnektorba és dugja be a hálózati adapter dugóját az ébresztőóra hátoldalán lévő csatlakozóba. A rádiós ébresztőóra ekkor üzemkész.  A BACKUP ELEM BEHELYEZÉSE  A rádiós ébresztőórának 1 db CR2032 lítiumelemre van szüksége (nem szállítjuk vele) ahhoz, hogy a tápeláttás átmeneti megszakadása esetén a készülék tápellátást kapjon.  1. Helyezze a rádiós ébresztőórát az előlapjával lefelé egy sima felületre. 2. Távolítsa el az elemtartó fedelét a rádiós ébresztőóra hátlapjáról. 3. Helyezzen be az ábra szerint egy új CR2032 lítiumlemet a “+” oldalával felfelé az elemtartóba. 4. Helyezze vissza az elemtartó fedelet. A LED jelző kialszik, ha a hálózati tápellátás megszakad és a rádió valamint a riasztás is deaktiválódik. A backup elemek biztosítják az időkijelzést valamint az összes beállítást. Ellenőrizze, hogy új CR2032 lítiumelemet használ. Egy új CR2032 lítiumelem a beállításokat 3 egész napon keresztül képes biztosítani.  A környezet hatása a rádióvételre  A vezeték nélküli óra vezeték nélkül fogadja a pontosidőt. Mint minden vezeték nélküli készüléknél, a  rádiós vételt a következő tényezők befolyásolhatják:    nagy átviteli távolság   a közelben lévő hegyek és völgyek   a közelben lévő autópályák, sínek, repülőterek, nagyfeszültségű vezetékek stb.   a közelben lévő építkezések   magas épületek között   beton építményekben   elektromos készülékek (számítógép, televízió, stb.) és fém tárgyak közelsége   mozgó járművekben  Helyezze az órát optimális vételi feltételekkel rendelkező helyre, pl. ablakok közelébe, és távol a fém- vagy elektromos tárgyaktól.   DCF JEL VÉTELE ÉS KIJELZÉS  Az ébresztőóra rögtön veszi a DCF rádiójelet, amint üzemkész. A  szimbólum villog.  A DCF jel vétele ( LED villog) 
Sikeres vétel ( LED folyamatosan világít) Sikertelen vétel ( LED kialszik)  



Nyomja meg a  / WAVE gombot vétel közben. Megjelenik a vétel üzemmód és a jelerősség. Megjegyzés: -   Erős DCF rádiójel esetén 3 oszlop látható  Ha a DCF rádiójel gyenge vagy egyáltalán nincs, akkor    vag   látható  Vétel közben a jelerősség váltakozhat 1, 2 és 3 oszlop között. Ez normális, mivel az ébresztőóra a rádiójel mellett a környezetből más jeleket is fog. Nyomja meg a SET gombot az időkijelzésre váltáshoz. A LED villog.  Sikeres vétel vagy sikertelen vétel   A LED folyamatosan világít (abbamarad a villogás), ha a vétel sikeres volt. A LED kialszik, ha a vétel sikertelen  Automatikus és manuális vétel  Az ébresztőóra minden nap 1:00, 2:00 és3:00 órakor fogja a pontos időt. Ha még 3:00 órakor sem fog rádiójelet, akkor 4:00 órakor ismét kísérletet tesz. Ha ekkor sem fog jelet, akkor 5:00 órakor egy utolsó kísérletet tesz. Ha ez a kísérlet sem sikerül, akkor az automatikus vétel másnap 1:00 órakor folytatódik.  Manuális vétel: Tartsa lenyomva a  / WAVE gombot és az ébresztőóra elkezdi a manuális vételt. Tartsa lenyomva a / WAVE gombot ismét a rádiójel vételének befejezéséhez.  A kijelző fényereje változik, ha a rádiós ébresztőóra időjelet fog. A beállított fényerő fokozat ismét beáll, ha az időjel vétele befejeződött.   A rádiójel vétele közben a LED sötét lesz és az összes gomb a  gomb kivételével átmenetileg elveszti funkcióját.  AZ IDŐ, 12/24 ÓRÁS KIJELZÉS ÉS SZUNDI IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA  1. Nyomja meg a  SET gombot és 00 villan fel. Nyomkodja a   /  gombot egy időzóna beállításához: -01 vagy 00 (standard) vagy 01.  “00” = GMT +1 óra (pl.Magyarország) “01” = GMT +2 óra (plFinnország) “-01” = GMT 00 óra (pl.Egyesült Királyság)  2. Nyomja meg a SET gombot és az óra számjegyek villognak. Nyomkodja a  vagy a  gombot az aktuális óra beállításához (tartsa lenyomva a gombot a folyamat gyorsításához).  3. Nyomja meg a SET gombot és a perc számjegyek villognak. Nyomkodja a  vagy a  gombot az aktuális perc beállításához (tartsa lenyomva a gombot a folyamat gyorsításához). 



4. Nyomja meg a  SET gombot és "24Hr" villog. Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy“12Hr” vagy “24H” lehetőséget válasszon időkijelzés formátumként. 5. Nyomja meg a  SET gombot és "05" villog Nyomkodja a  vagy a  gombot, hogy a szundi időt  5 - 60 percig beállítsa.  6. Nyomja meg a  SET gombot vagy ne nyomjon meg egy gombot sem 10 mp-ig a beállítások elhagyásához.  Megjegyzés: A  PM LED az időjelzés alatt megjelenik, ha a 12 órás formátum lett kiválasztva, és azt jelenti, hogy délután van. Nincs AM szimbólum (délelőtt jelzés).  AZ ÉBRESZTÉSEK BEÁLLÍTÁSA  1. Nyomja meg az AL 1.2 / ON.OFF gombot, az A1 LED és az óra számjegy villogni kezd. Nyomkodja a  vagy a  gombot az Ébresztés 1 óra beállításához (tartsa lenyomva a gombot a folyamat gyorsításához).  2. Nyomja meg az AL 1.2 / ON.OFF gombot a perc beállításához. Nyomkodja a  vagy a  gombot az Ébresztés 1 perc beállításához (tartsa lenyomva a gombot a folyamat gyorsításához).  3. Nyomja meg az AL 1.2 / ON.OFF gombot és az “OFF” (riasztás KI) LED jelez. Az ébresztő dallam kiválasztásához nyomkodja a  vagy  gombot:-  rd = ébresztés rádióval  bu = ébresztés csengőhanggal OFF = ébresztés kikapcsolva  4. Nyomja meg az AL 1.2 / ON.OFF gombot, az A2 LED és az óra számjegy villogni kezd. Nyomkodja a  vagy a  gombot az Ébresztés 1 óra beállításához. Ismételje a 2. és 3. lépést az Ébresztés 2 beállításához.  5. Nyomja meg az AL 1.2 / ON.OFF  gombot vagy ne nyomjon egy gombot sem 10 mp-ig az ébresztés beállítás elhagyásához. Ha az ébresztés módjának a rádió vagy csengőhang lett kiválasztva, akkor aktiválódik az ébresztés és ez  A1 és/vagy A2 jelzi a LED kijelző baloldalán.  Megjegyzés: Az ébresztés funkció csak hálózatról való működtetés esetén használható.  AZ ÉBRESZTÉS MEGÁLLÍTÁSA ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE A KÖVETKEZŐ  NAPRA  Amint egy ébresztés életbe lép, a megfelelő A1 vagy A2 LED villog. Nyomja meg a RADIO/ SLEEP vagy az AL 1.2/ ON.OFF  gombot az ébresztés befejezéséhezé és a következő napra aktiválásához. Az A1 vagy az A2 szimbólum továbbra is világít a kijelzőn.  SZUNDI FUNKCIÓ (standard időtartam 5 perc)   Nyomja meg a  gombot ébresztés közben, ekkor az ébresztés elnémul és a beállított szundi idő leteltével újra kezdődik. 



Megjegyzés: A második riasztás felülírhatja az első riasztást, ha a második riasztás akkor szólal meg amikor az első riasztás vagy annak szundi ideje aktív. (Az első riasztás a következő napra aktiválódik.  A HI-LO DIMMER HASZNÁLATA   Nyomja meg a   gombot a LED kijelző fényerejének (LO / HI ) beállításához. Ez a funkció csak akkor lehetséges, ha a rádió ki van kapcsolva.  A LED FÉNYERŐ LO DIMMER BEÁLLÍTÁSA   Miközben a LO dimmer fényerőt kiválasztja a  gomb megnyomásával, az ébresztőóra jobb oldalán található szabályozójának használatával választhatja meg a LED kijelző kívánt fényerő fokozatát. Tolja lefelé a szabályozót a fényerő csökkentéséhez vagy felfelé a fényerő növeléséhez. Megjegyzés: A HI LED fényerő nem állítható be.  A RÁDIÓJEL ANTENNA ÜZEMBE HELYEZÉSE  Húzza ki teljess hosszúságban a rádiójel antennát és próbálja meg többfelé irányítani a legjobb rádió vételhez. Ne roncsolja és ne változtassa az antennát és ne rögzítsen más antennát az ébresztőórára.  RÁDIÓ FUNKCIÓ HASZNÁLATA  1. Nyomja meg a RADIO/SLEEP gombot a rádió bekapcsolásához és  “ON” jelenik meg. A rádiófrekvencia Mhz-ben látható. 2. Nyomkodja a  /  gombokat egy kívánt rádióállomás kiválasztásához. Tartsa lenyomva a  /  gombot, és elkezdődik a következő rádióállomás automatikus keresése.  3. Nyomja meg a VOL gombot a kívánt hangerő beállításához és “L10” látható.  Nyomkodja a   /  gombot, hogy a hangerőt az  L01 (minimum) és L15 (maximum) között beállítsa. 4. Nyomja meg a  gombot a rádió kikapcsolásához.  Megjegyzés: helyezze a rádiót távol fluoreszkáló lámpáktól vagy olyan készülékektől, amik zavart okozhatnak a rádióban. A BEÁLLÍTHATÓ MEMÓRIA HASZNÁLATA (MEMORY)  Összesen 10 rádióállomást lehetséges előre beállítani a készülékben. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a kedvenc állomásait kiválassza és azokhoz gyorsan hozzáférhessen. 1. Aktiválja a rádiót és kerssen ki egyet a kedvenc rádióállomásaiból.  2. Tartsa lenyomva addig a SET gombot, amíg a “MEM” jelenik meg a kijelzőn és  “01” villog. Nyomja meg a  SET gombot az állomás elmentéséhez az 1-es memóriahelyre (Memory 01). 



3. Nyomja meg a  vagy a  gombot egy további állomás kiválasztásához. Tartsa lenyomva addig a SET gombot, amíg a “MEM” jelenik meg a kijelzőn és  “01” villog. Nyomja meg a   gombot, ekkor “02” villog. Nyomja meg a  SET gombot az állomás elmentéséhez az 1-es memóriahelyre (Memory 02). 4. Ismételje meg a 2. és 3. lépést addig, amíg a 10-es memóriahelyig (Memory 10). 5. Nyomja meg a  SET gombot, miközben a rádió aktív, hogy bármikor előhívhassa a tárolt állomásokat. 6. Egy beállított állomás változtatásához használja egyszerűen a 2 - 4. lépéseket. Az előző beállítást egy új beállítás felülír.  AZ ELALVÁS IDŐZÍTŐ HASZNÁLATA 1. Nyomja meg a RADIO/SLEEP gombot kétszer normál kijelzés mellett, hogy az elalvás időzítő üzemmódba jusson. Az SL LED megjelenik és a “05” (5 perc) elalvás időzítő villog a kijelzőn. 2. Nyomkodja a RADIO/SLEEP gombot, hogy az elalvás időzítőt 5,15, 30, 45, 60, 75, 90 percre vagy OFF(KI) helyzetbe állítsa. 3. Amint a LED normál kijelzésre vált, megnyomhatja kétszer a RADIO/SLEEP gombot, hogy megjelenítse a fennmaradó elalvás időzítés időt. 4. A rádió addig marad aktív, amíg le nem telik az elalvás időzítési idő, ezután automatikusan kikapcsol. 5. Nyomja meg a  gombot, hogy kikapcsolja a rádiót az elalvás időzítés előtt.   HIBAELHÁRÍTÁS A kijelzőn rossz pontos idő vagy más hiba jelenhet meg, amit elektrosztatikus kisülések vagy más zavarforrások okozhatnak. Ilyen esetben távolítsa el a hálózati adaptert az ébresztős órából (és távolítsa el a backup elemet).  A rádiós ébresztőóra a gyári beállításokkal újraindul és Önnek ismét újra üzembe kell helyeznie.  BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK  A jelen készüléket kizárólag beltéri helyiségekben való használatra tervezték.   Ne tegye ki a készüléket extrém erőszakos behatásoknak vagy lökéseknek.   Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, pornak és nedvességnek.   Ne merítse a készüléket vízbe.  Kerülje az érintkezést maró anyagokkal.   Ne dobja a készüléket tűzbe.  Ilyen esetben felrobbanhat.    Ne nyissa fel a készülék házát és ne próbálja az alkotórészeit szerelni.  



AZ ELEMEKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK  Kizárólag alkáli elemeket használjon, és ne alkalmazzon újratölthető elemeket.   Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).   Cserénél mindig az egész elemkészletet cserélje.  Ne használjon együtt régi és új elemeket.  A lemerült elemeket azonnal távolítsa el.  Ha nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.   Ne próbálja az elemeket feltölteni, és ne dobja azokat tűzbe.  Felrobbanhatnak!  Ne tárolja az elemeket fém tárgyak közelében, mert egy érintkezés rövidzárat okozhat.   Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek, extrém nedvességnek vagy közvetlen napsugárzásnak.   Az elemeket úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemek lenyelése gyerekek által fulladáshoz vezethet.   MŰSZAKI ADATOK  Ébresztési idő Szundi ébresztési idő Elalvás időzítő Hangerő 
 1 óra 5 mp - 60 perc  5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 perc, KI L01 (minimum) - L15 (maximum)  Előre beállított Rádió választás 10  Gyári beállítás: - A pontos idő kijelzésének a formátumát idő  Ébresztés 1 és 2 Hangerő  Szundi időtartam 

24 óra 00:00  00:00 L10 (10-es szint)  05 (5 perc) 
A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő célra használja. Kötelezettség az elem-rendelet alapján Az elemeket tilos a háztartási hulladékba dobni.  Ha az elemek a környezetbe kerülnek, környezeti- és egészségkárosodást okozhatnak.  A kimerült elemeket költségmentesen leadhatja a kereskedőnél, vagy gyűjtőhelyeken.  Fogyasztókén törvény kötelezi Önt a régi elemek leadására. 



Kötelezettség az elektronikus készülékekre vonatkozó törvény szerint   Az elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó törvény alapján  (ElektroG) a készülék nem tartozik a háztartási hulladékba, hanem újra kell hasznosítani vagy környezetbarát módon kell eltávolítani. Távolítsa el a észülékét egy  visszagyűjtő konténerbe vagy helyi gyűjtőállomáson adja le. 


