
ALAP FUNKCIÓK

ÓRA BEÁLLÍTÁS

Helyezzen a készülék hátulján lévő elemtartóba 2db AAA elemet(nem tartozék)! 
A MODE gomb megnyomásával válthat a funkciók között: 
A kijelzés állapotát egy kis ikon is jelzi a bal oldalon
Alap óra(óra ikon), Ébresztés(csengő kon), Világóra(nincs ikon)

Az elem behelyézes után állítsa be az óra formátum kijelzést a 12/24 gombbal! 
A beállítás elött kérjük OLVASSA el az 5 pontot!
Az óra elején található SET gomb egyszeri megnyomásával állítsa be a helyes időt! 
A SET gomb megnyomását a kijelzőn az óra karakter villogással és hanggal is jelzi, 
ilyenkor tudja a 12/24 gombbal felfelé vagy a C/F gombbal lefelé állítani az órát!
Az óra beállítása után nyomja meg ismételten a SET gombot és most a perc karaktere kezd el villog-
ni, így ezt lehet beállítani az előzőekhez hasonló módon!
Majd ismételt SET gomb megnyomással állítsa be a dátumot, év, hónap, nap az előzőek alapján, 
mindig a SET gombbal tud továbblépni.
A készülékben több nyelv is szerepel a dátum beállítás után azt is beállíthatja alapban az ENG (An-
gol) van kijelölve!

Ha elvégezte akkor a SET gombbal tudja lezárni a 
beállítást! Nem villog a kijelzőn semmi! 
A nap kijelzés automatikusan állítódik!
Amennyiben a beállítások valamelyikénél ki szeretne 
lépni a beállításokból a MODE gombbal teheti meg! 
Az addig átálított karakterek mentődnek!
Ilyenkor nem kell végig mennie a meü összes beál-
lításon, ha esetleg csak egy óra átállításnál csak az 
óra karakterét állítaná be!
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12/24 ÓRÁS KIJELZÉS

HŐMÉRSÉKLET KIJELZÉS BEÁLLÍTÁS

VISSZASZÁMLÁLÓ BEÁLLÍTÁSA (TIMER)

VILÁGÓRA

ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA

A készülék elején a 12/24 gomb egyszeri megnyomásával tud  a 12 vagy 24 órás kijelzés között vá-
lasztani!

Az óra elején lévő C/F gomb egyszeri megnyomásával tudja állítani a hogy milyen kijelzést szeretne 
látni a kijelzőn Celsius/Fahrenheit!

A készülék elején található TIMER gomb egyszeri megnyomásával lehet a visszaszámláló menübe 
belépni!
A menüben a SET gomb egyszeri megnyomásával tujda a visszaszámlálót állítani amit a készülék a 
szokásos módon hanggal és villogással is jelez! 
Először az ÓRA/PERC majd MÁSODPERCEK állíthatóak be!
A 12/24 és a C/F gombbal tudja beállítani a kívánt számot, majd a SET gombbal léphet tovább!
A beállítás után a SET gombbal tudja fixálni a visszaszámlálót!
A visszaszámlás elindítása a TIMER gomb ismételt megnyomásával indítható és vagy állítható meg 
(amennyiben mégsem szeretné tovább a visszaszámlálót használni).
Ha a visszaszámlálás eléri a 00-át, hangjelzéssel jelzi(riaszt)!
A MODE gobbal tud alap megjelenítésre váltani(óra).

A MODE gomb háromszori megnyomása után a kijelző jobb oldalán az készülékben eltárolt vilá-
górák rövidítései és felette a helyi idő olvasható!
Állítsa be a PAR(+1GMT) a SET gomb segítségével és a 12/24 vagy a C/F gombokkal! 
Majd állítsa be a helyes időt MODE gomb megnyomását követően az 1.es pontnak megfelelően!
A világórák közötti váltást a 12/24 és a C/F gombokkal lehet elvégezni!
Alapállapotba lépéshez a MODE gombbal tud!

Az ébresztési idő beállításához nyomja meg a MODE gombot! Egy CSENGŐ ikon jelzi a kijelzőn a 
riasztási módot!
Nyomja meg a SET gombot a ébresztési idő beállításhoz (villog az óra karakter) a 12/24 vagy C/F 
gombbal állítsa be az órát, 
majd a SET gombbal továbblépve a percet, majd ismét nyomja meg a SET gombot!
Most a riasztás hangját tudja beállítani 8 hang és zene közül! A kiválasztás után a fixáláshoz nyomja 
meg ismét a SET gombot egyszer!
Ezután a 12/24 vagy A C/F gombokkal állítsa be hogy ÉLES legyen a ébresztés illetve a szundi fun-
ciót!
AZ ébresztés mód hagyományosan naponta egyszer riaszt, a szundi mód bekapcsolása után továb-
bi háromszor ébreszt 6 percenként!
Az ébresztés élesítéséhez egyszer (hangjegy ikon) a szundi mód(Zz ikon) élesítéséhez kétszer kell 
megnyomnia a 12/24 gombot!
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A MODE gombbal tud kilépni a beállításból és visszatérni az Óra módba!
Győzödjön meg arról hogy a Hangjegy és/vagy a Zz ikon látható az óra módban is! Ellenkező este-
ben a riasztás nincs élesítve! 
A riasztáshoz ismételje meg a beállítást és ellenőrizze az ikon meglétét a kijelző alap állapotában!
Az ébresztést a készülék hátulján.

A készülék hátulján található ON, S/C, OFF (bekapcsol, kisebb érzékenység bekapcsol, kikapcsol) 
kapcsolóval állíthatja be, 
hogy érintésre vagy tapsra világítson-e az óra!
A világítás automatikusan 5 mp múlva kikapcsol!

Háttér világítás bekapcsolása amennyiben a hangvezérlés ki van kapcsolva a LIGHT gombbal elér-
hető! 
Ugyenezen gomb másik funkciója az ébresztés hangjának megszakítása SNOOZE!

HANGVEZÉRLÉS

LIGHT/SNOOZE
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