2. Nyomja a HR (óra), MIN (perc) és SEC (másodperc) gombokat a visszaszámlálási
idő beállítására. A bevitt időt bemondja a készülék.
Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302 3588

UT-8845 beszélő óra
Rend.sz.: 62 12 50
Beállított idő (max. 23:59:59 óra:perc:másodperc) vissza (count down) vagy előre
(count up) számlálására vagy a pillanatnyi idő jelzésére alkalmas.
Óra és visszaszámlálás módban kiegészítő bemondás funkció is van, amely
kikapcsolható; ezenkívül hat különböző hangot lehet beállítani.
Szabadban csak feltételesen lehet használni, mivel a ház nem vízálló, vízzel való
érintkezését feltétlenül kerülni kell.
Áramellátás: 2 db 1,5 V-os gombelemről.
Biztonsági tudnivalók
Gyerekektől tartsa távol, különös tekintettel az elemre.
Használaton kívül ne hagyjon benne hosszan elemet.
A használt elemet erre szolgáló tárolóba dobja.
Ház tisztítás: száraz, tiszta ruhával. Tisztítószerek használata mellőzendő.
A készülék leírása
A három üzemmód: visszaszámolás, előre számolás és óra egymástól független és
egyidejűleg használhatók.
Mint időjelző használható pl. tojásfőzésnél, sütésnél, felolvasztásnál, ragasztásnál,
határidőre figyelmeztetésre, egy adott útszakasz bizonyos idő alatti megtételénél stb.,
általában, ha valaminek egy meghatározott idő alatt kell végbemennie (max. 23:59:59
óra:perc:másodperc) ill. egy időhatárt nem szabad túllépni.
Az óra ill. az időbemondás kikapcsolható. A timer közli a hátralevő időt 00:00:00-ig,
valamint visszaszámlálásnál az idő túlhasználatot. 00:00:00 elérésekor a
visszaszámlálás automatikusan elölről kezdődik.
Hat különböző figyelmeztető hangot lehet beállítani. Egy visszaszámolási időt tárolni
lehet a memóriában, újrabevitel nélkül.
Az időkijelzés 24 órás.
A tartóval, csíptetővel egy stabil helyre, pl.szekrényre lehet felállítani, övre erősíteni, a
mágnessel pl. hűtőszekrényre rögzíteni.
HASZNÁLAT
A óra beállítása
1. Tolja a készülék oldalán levő tolókapcsolót a CLOCK SET helyzetbe.
2. Nyomja sorban a HR (óra), MIN (perc) és SEC (másodperc) gombot a kívánt idő
beállítására.
Ha a gombokat nyomva tartja, gyorsabban futtathatók a számok.
A tévedésből történő elállítás megelőzésére tegye a tolókapcsolót a CLOCK helyzetbe.
Visszaszámlálás
Visszaszámlálási idő beállítása
1. Tolja a készülék oldalán levő tolókapcsolót a COUNT DOWN állásba.

A visszaszámlálás elindítása
1. A START/STOP gomb megnyomására elindul a visszaszámolás. A hátralevő időt a
készülék bemondja a következő táblázat szerint:
Hátralevő idő
Több, mint 60 perc
Kevesebb, mint 60 perc
Kevesebb, mint 10 perc
Kevesebb, mint 1 perc
Kevesebb, mint 10 másodperc

Bemondás
óránként
minden 10 percben
percenként
minden 10 másodpercben
másodpercenként

2. Ha a visszaszámlálás a 00:00:00-hoz érkezik kb. 1 perces hangjelzés van, mialatt
az idő továbbfut (Count up). A 00:00:00 óta eltelt időt bemondja a fenti táblázat szerint.
A visszaszámolást a START/STOP gombbal lehet megállítani. Ha mégis folytatni
akarja, ismét nyomja ezt a gombot.
Megállítás/törlés
Ha a visszaszámolás még aktív és meg akarja állítani, nyomja meg a START/STOP
gombot. A CLEAR gomb megnyomásával lehet a kijelzőt 00:00:00 -ra visszaállítani.
Visszaszámlálás automatikus ismétlése (Auto repeat)
Ebben a módban a visszaszámlálást automatikusan újra indítja, miután a 00:00:00-t
elérte.
Ez nagyon hasznos ismétlődő tevékenységeknél (pl. gyógyszerbevétel, kísérlet
ellenőrzés).
A ház alsó része lehúzható a recézett oldalaknál fogva. Az alsó házrészt hátrabillentve
további gombok válnak hozzáférhetővé.
1. A HR (óra), MIN (perc) és SEC (másodperc) gombbbal állítsa be a visszaszámlálási
időt. A bevitt időt bemondja a készülék.
2. A REPEAT kapcsolót tolja YES (igen) pozícióba.
3. A START/STOP gomb megnyomására a visszaszámolás elindul. A hátralevő időt
bemondja a készülék 00:00:00-ig. A visszaszámlálás mindig újra indul.
Visszaszámlálási idő
Több, mint 2 perc
Több, mint 10 másodperc
Kevesebb, mint 10
másodperc

Hangjelzés 00:00:00 -nál
Az ön által kiválasztott hangjelzés kb. 1
percig
Kétszeri bíp hang
Kétszeri bíp hang ha a beszédhang ki van
kapcsolva (off). Ha a beszédhang be van
kapcsolva (on) nincs hangjelzés.

Memória
1. Vigye be a visszaszámolási időt és nyomja meg a MEMORY gombot. A kijelzőn a
MEMORY felirat jelenik meg, jelezve, hogy az idő tárolva van.

2. A tárolt idő behívására meg kell nyomni a MEMORY gombot, a kijelzőn a MEMORY
felirat villogni kezd, és a bevitt idő megjelenik. A visszaszámolást START/STOP
gombbbal lehet elindítani.
3. A memóriából való törléshez a CLEAR gombot kell megnyomni akkor, amikor a
MEMORY felirat villog.
4. Ha új visszaszámlálási időt akar a memóriába tenni, előszőr törölni kell az előző
időt.
Hangjelzés kiválasztás
Hat különböző hang között lehet választani, amelyek megszólalnak, mikor a
visszaszámolás a 00:00:00-át eléri.
Az alsó házrészt nyissa le, és billentse hátra.
Hang
Forrásban levő víz
Kakukk
Ébresztőóra
Dinamikus ugrás
Autókürt
Bíp

Szimbólum
Teáskanna
Madár
Könyv
Ugró alak
Autó
Hangjelzés

1. A hang kiválasztásához a tolókapcsoló count up v. down állásánál nyomogassa a
SOUND gombot - minden nyomásra más hang szólal meg, a hozzátartozó szimbólum
megjelenik a kijelzőn.
2. Ha a visszaszámlálás eléri a 00:00:00-át, a kiválasztott hang kb. 1 percig szól.
Figyelem! A figyelmeztető hang nem szól Count Up (előre számlálás) és óra
üzemmódban.
A bemondó üzemmód (Voice) ki- és bekapcsolása
Az alsó házrészt lehúzva és hátrabillentve, a VOICE ON/OFF gombbal lehet a
bemondás módot be ill. kikapcsolni (ON=BE/OFF=KI). Kikapcsolásához nyomogassa a
VOICE ON/OFF-ot, amíg a kijelzőn egy áthúzott hangszóró szimbólum nem jelenik
meg. Ha ez a szimbólum nem látható a kijelzőn, a bemondás aktív.
Figyelem! Vegye figyelembe, hogy kikapcsolt bemondás esetén is megszólal a
figyelmeztető hangjelzés, ha a visszaszámolás eléri a 00:00:00-t.
Előreszámlálás (Count Up)
Itt nincs figyelmeztető hangjelzés és bemondás!
1. Tegye a kapcsolót COUNT UP állásba.
2. Nyomja meg a START/STOP gombot a COUNT UP mód aktivizálására.
3. A COUNT UP mód felfüggesztésére ill. megállítására nyomja meg a START/STOP
gombot. Ismételt aktivizáláshoz újra ezt a gombot nyomja.
4. A 00:00:00-hoz való visszaállásra először állítsa meg a számlálást, majd nyomja a
CLEAR gombot.
5. A maximális idő 23:59:59, azután 00:00:00-ról újra kezdi számolást.
Időjelzés

A tolókapcsoló CLOCK állásánál bármely gomb (a „Voice on/off” kivételével)
megnyomásával bemondja az aktuális időt.
Noha ébresztő üzemmód nincs, a készülék ébresztőóraként is használható:
Pl: Ön reggel 7 órakor szeretne felébredni. Most 23 óra van. Állítsa be a
visszaszámlálást 8 órára és kapcsolja ki a beszédet. A kiválasztott hang reggel 7
-kor fog megszólalni.
Visszaszámlálás-/előreszámlálás-/óra üzemmód
Mindhárom üzemmód egyidejűleg használható anélkül, hogy az egyik zavarná a
másikat, pl. elindíthatja a visszaszámlálást, átkapcsolhat előreszámlálásra, majd
átválthat az óra módra.
Óra módban a háttérben tovább működik mindkét aktivizált mód (vissza- és
előreszámolás). A kijelzőn a Count Up és a Count Down felirat villog, közben az
aktuális idő látható.
Elemcsere
Az óra két gombelemmel (pl. LR 44) működik. Elemcsere akkor esedékes, ha a
kijelzés halványabbá és a beszédhang halkabbá válik.
1. A nyíl irányába tolja le a hátlapon a tartócsíptető alatt található elemtartó rekeszt.
2. Vegye ki a használt elelmeket és tegyen a helyükre ugyanilyen típusú újat.
3. Zárja vissza az elemtartó rekeszt.

