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Műszaki adatok: 
� Rádiójel vezérlésű óra 

� Kézi óraidő beállítás 

� Időzóna kijelzés 

� Folyamatos naptár a 2099-es évig 

� Hőmérséklet kijelzés °C / °F-ban 

� 2 riasztás 

� 12/24 órás időkijelzési formátum 

� Szunnyadás funkció 

� Hőmérő: 

Mérési tartomány: 0°C (32°F) ~ 50°C (122°F) (az átvitel időtartama: 30 másodperc) 

� Nedvességmérő: 

Mérési tartomány:  20% ~ 95% rel. nedvesség (külön kijelzés a beltérhez) 

� Elemek: 2 db ceruzaelem (nem szállítjuk vele) 
 

 

 

Fontos tudnivalók 

� Akadályok / zavarforrások erősen befolyásolhatják az adatátvitelt.  

� Ha az automatikus beállítási eljárás nem sikeres, nyomja meg egy hegyes tárggyal a Reset gombot a 

készülék hátoldalán.  

 

Üzembe helyezés: 
� Nyisssa fel a készülék hátoldalán lévő elemtartót és tegye be a helyes polaritás betartásával az 

elemeket.  Zárja vissza az elemtartó rekeszt. 

� Az elemek betétele után a kijelzőn 3 másodpercre felvillan az összes kijelző szegmens, egy rövid 

sípoló hang hallatszik, majd a beltéri hőmérséklet és légnedvesség érték megjelenik.  

� Az óra átvált a rádiójel vételi üzemmódba. 

� A rádió vezérlésű időjel keresése automatikusan kb. 7 perc után indul.  Az adótorony szimbólum 

ezalatt villog.  

 

Kézi időbeállítás: 
� Tartsa a “MODE” gombot 2 másodpercig nyomva, az időformátum kijelzés villog.  Nyomja meg a 

“▲” és “▼“ gombot, a 12 - 24 órás időkijelzési formátumok közötti választáshoz. 

� Nyomja meg a  “SET” gombot a beállítás jóváhagyására, ekkor az órák kijelzése kezd villogni.  

Nyomja meg a “▲” és “▼“ gombot, az órák számának beállítására.  

� Nyomja meg a  “SET” gombot a beállítás jóváhagyására, ezután a percek kijelzése kezd el villogni.  

Nyomja meg a “▲” és “▼“ gombot, a percek számának beállítására.  

� Nyomja meg a  “SET” gombot  a beállítás jóváhagyására, ekkor az év kijelzése kezd villogni.  

Nyomja a  “▲” és “▼“ gombokat, az év beállítására.  

����    Nyomja meg a  “SET” gombot  a beállítás jóváhagyására, ekkor a hónap  kijelzése kezd villogni.  

Nyomja a “▲” és “▼“ gombot, a hónap beállítására.  

� Nyomja meg a “SET” gombot  a beállítás jóváhagyására, ekkor a nap kijelzése kezd villogni.  

Nyomja a “▲” és “▼“ gombot, a nap beállítására. 

� Nyomja meg a  “SET” gombot a beállítás jóváhagyására, és a beállító mód befejezésére.  
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Információ: 

� Ha 7 másodpercen belül nem végeznek további  beadást, a beállító mód automatikusan befejeződik.  

� A következő nyelveket lehet kiválasztani a naptár kijelzéséhez: angol, német, francia, olasz, spanyol, 

dán és holland.  

 

A naponkénti ébresztés beállítása: 
Az óra napi ébresztési/riasztási funkcióval rendelkezik.  A beállított ébresztési idő megtekintésére 

nyomja meg röviden az  ALARM gombot. A kijelző a normál módról az ébresztés módra vált át.  A 

normál módba való visszatéréshez egy tetszőleges gombot kell nyomni.  

Az ébresztési idő beállítását az alábbiak szerint végezze:  

� Tartsa az “ALARM” gombot 2 másodpercig nyomva, ezután egy villogó szimbólum jelenik meg. 

� Az ébresztési idő óráinak kijelzése villog.  Nyomja a “▲” és “▼“ gombot, az ébresztés órájának 
beállítására.  

Nyomja meg az “ALARM” gombot, a beállítás jóváhagyására.  

� Az ébresztési idő perc kijelzése villog.  Nyomja meg a “▲” és “▼“ gombot, a percek beállítására.  

Nyomja meg az “ALARM” gombot a beállítás jóváhagyására, és az ébresztés beállító üzemmód 

befejezésére.  

� Az ébresztés aktiválására nyomja az ébresztés módban az “UP” gombot, és ugyanígy tegyen a 

kikapcsoláshoz.  

F.Y.I.: 

� Ha 7 másodpercen belül nem nyomnak gombot, a beállító mód automatikusan befejeződik.  

� Az ébresztő hang 2 percig szól, ha azt bármelyik gomb nyomásával nem állítja le.  

Az ébresztés a következő napon azonos időben újból megszólal.  

� Az ébresztő hang a 2 percig tartó, 4 fokozatú csengetés közben fokozatosan hangosabb lesz.  
 

Automatikus ébresztés ismétlés: 
� Nyomja meg az ébresztő hang felhangzása közben a  “SNOOZE” gombot, ekkor az ébresztés 
ismétlést aktiválja.  

Ha ezt aktiválta, a kijelzőn megjelenik az ébresztés szimbóluma. 

� Az ébresztő hang 5 perc múlva újból megszólal.  

� Az ébresztés ismétlését egy tetszőleges gomb megnyomásával le lehet állítani, egyébként max. 7-

szer megismétlődik.  

 

°C/ °F hőmérséklet kijelzés: 
� A hőmérséklet °C-ban vagy  °F-ban jelezhető ki.  Nyomja meg röviden a “▼“ gombot, hogy a két 

mértékegység között átváltson, amennyiben váltani akar.  

Rádiójel vétel: 

� Az óra az elemek berakása után 7 perccel, vagy egy újabb indítás után automatikusan elkezdi keresni 

a DCF-rádiójelet. Az adótorony szimbólum villog.  

� Az óra naponta 1:00 órakor kezdeményez a DCF-jellel egy óraidő egyeztetést, és adott esetben az 

eltéréseket korrigálja.  

Ha ez a szinkronizáció nem sikeres (az adótorony szimbólum eltűnik a kijelzőről), az eljárás 

automatikusan ismétlődik a következő egész órában, szükség esetén max. ötször.  

� Nyomja a “WAVE“ gombot a rádiós időjel keresés automatikus indítására.  Ha 7 percen belül nem 

sikerült a rádiós időjelet venni, a készülék automatikusan befejezi a keresést, és a következő egész 

órában megismétli.  

� Nyomja meg a “WAVE” gombot a rádiójel keresés önmagától való leállítására. 

F.Y.I.: 
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� Egy villogó adótorony szimbólum mutatja, hogy a rádiós időjel keresése folyamatban van. 

� Ha az adótorony szimbólum tartósan a kijelzőn látható, ez azt mutatja, hogy a rádiójel vétele sikeres 
volt.  

� Ajánlatos legalább egy 2,5 m távolságot minden zavarforrástól, - pl. televíziótól vagy számítógéptől - 

megtartani.  

� A rádiós vétel beton falú helyiségekben (pl. pincében) mindig gyengébb.  Ilyen esetben az órát 

helyezze az ablak közelébe.  

 

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.  

Végfelhasználóként törvényileg kötelezett az elhasznált elemek leadására! 


