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RENDELTETÉS 
A termék a pontos idõ kijelzésére szolgál. 
A beépített DCF-vevõ állítja be automatikusan a pontos idõt. 
Feltétlenül vegye figyelembe a használati útmutató biztonsági elõírásait és egyéb 
információit.  
A termék megfelel az európai törvényi követelményeknek.    
Az útmutatóban található cégnevek és termékelnevezések a mindenkori tulajdonos 
védjegyei. Minden jog fenntartva. 
A SZÁLLÍTÁS TARTALMA 
- Rádiójel vezérlésû falióra 
- Használati útmutató 
 
Biztonsági tudnivalók 

Használatba vétel elõtt olvassa végig a teljes útmutatót, az fontos 
tudnivalókat tartalmaz a helyes mûködtetésre vonatkozóan.  A 
használati útmutató elõírásainak be nem tartásából eredõ károk 
esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A 

következményes károkért nem vállalunk felelõsséget.  
Tárgyi vagy személyi sérülések esetén, melyek szakszerûtlen kezelésbõl, vagy 
a biztonsági elõírások figyelmen kívül hagyásából adódtak, nem vállalunk 
felelõsséget.  Ilyen esetekben a szavatosságvállalás/garancia megszûnik.  
- Biztonsági- és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket önkényesen átépíteni 
és/vagy módosítani. Ne szerelje szét a készüléket! 
A készülék csak száraz beltéri használatra alkalmas, nem érheti víz vagy nedvesség. 
A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Helyezze úgy el a készüléket, 
hogy gyerekek ne érhessék el; a készülék lenyelhetõ apró alkatrészeket és elemeket 
tartalmaz.  
- Ha a készüléket hideg helyrõl meleg helyiségbe viszi, kondenzvíz keletkezhet. 
Használat elõtt hagyja, hogy a készülék kikapcsolt állapotban felvegye a helyiség 
hõmérsékletét.  
Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, ezek a gyerekek számára 
veszélyes játékszerré válhatnak. 
Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés 
következtében is megsérülhet. 
 
TUDNIVALÓKAZ ELEMEKRÕL ÉS AKKUKRÓL 
Elemek/akkuk nem valók gyerekek kezébe.  
Az elemeket/akkukat ne tárolja szabadon, mert fennáll annak a veszélye, hogy 
gyerekek vagy háziállatok lenyelik õket. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. 
A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bõrrel való érintkezéskor felmarhatják a bõrt, 
használjon ezért ilyen esetben megfelelõ védõkesztyût. 
Elemeket és akkukat nem szabad rövidre zárni vagy tûzbe dobni. Robbanásveszély! 
Hagyományos (nem feltölthetõ) elemeket nem szabad feltölteni. Csak újratölthetõ 
akkukat töltsön fel, és használjon megfelelõ töltõkészüléket.  
Elem vagy akku behelyezésénél ügyeljen a helyes polaritásra (pluszt/+ és mínuszt/- 
figyelembe venni). 
 
AZ ELEM/AKKU BERAKÁSA/CSERÉJE 
Tegyen be helyes polaritással egy új ceruzaelemet (AA) az elemtartóba (C2). A 
helyes polaritás az elemtartóban be van jelölve. 
Az elem berakása után az óramutatók vételi helyzetbe állnak (12:00 óra, 04:00 óra 
vagy 08:00 óra), és a rádiójel vezérlésû falióra a DCF-jel vételére egy kísérlet tesz 
(lásd „A DCF-jel vétele“ c. fejezetet). 
Elemcserére van szükség, ha az óra megáll. 
 

Akkumulátorokat is használhat, az akkuknak az elemekhez képest azonban 
kisebb a feszültségük (akku = 1,2V; elem = 1,5 V) és a kapacitásuk, emiatt kisebb 
lesz az üzem-élettartam. 
 
A DCF-jel vétele 
Közvetlenül az elemek berakása után az óra elkezdi a DCF-jel elsõ vételi kísérletét. 
Az óramutatók vételi helyzetbe állnak, majd a DCF-jel sikeres vétele után 
automatikusan az aktuális pontos idõre állnak. 
 

A DCF jel felismerése és annak kiértékelése 2-5 percig tarthat.  Ez idõ alatt ne 
mozdítsa meg a rádiójel vezérlésû faliórát.  Ne nyomjon meg egyetlen gombot sem. 
Rossz vétel várható pl. fémgõzölt napvédõ üvegek, vasbetonfalak, rétegelt speciális 
tapéták, elektronikus készülékek közelében, és pincehelyiségekben. 
Ha a mutatók 10 perc múlva se futottak az aktuális 
pontos idõre, változtassa meg a rádiójel vezérlésû 
falióra helyét, és nyomja meg az elemtartó felett lévõ 

piros RESET-gombot.  Ezáltal egy új vételi kísérletet indít el. A DCF-idõjellel történõ 
napi automatikus szinkronizáláshoz a vételi kísérletet az óra naponta többször 
elvégzi. Napi egy sikeres vétel elég ahhoz, hogy az óra eltérését egy másodperc alatt 
tartsa. 
A DCF-jelet a Frankfurt közelében található Mainflingenben lévõ adóállomás 
sugározza le. Ennek hatótávja mintegy 1500 km, de ideális vételi körülmények 
mellett még 2000 km is lehet.  
A DCF jel tartalmazza a pontos óraidõt (eltérés elméletileg 1 másodperc egymillió év 
alatt!) és a dátumot. 
Természetesen elmarad a körülményes kézi átállítás a nyári ill. a téli idõszámításnál.  
 
A DCF-VÉTELI KÍSÉRLET ELVÉGZÉSE 
A DCF-jel kézi kereséséhez (pl. ha más helységben akasztja fel a rádiójel vezérlésû 
faliórát), nyomja meg az elemtartó felett lévõ piros RESET-gombot. 
Ezáltal egy új vételi kísérletet indít el. A fentieknek megfelelõen várjon most ismét 2-5 
percet, amíg az óra nem mutatja már az aktuális pontos idõt. 
FELSZERELÉS 
Akassza fel a rádiójel vezérlésû faliórát a falon egy szögre vagy kampóra úgy, hogy 
ne eshessen le onnan. 
A kifogástalan DCF-vétel érdekében ne legyen a rádiójel vezérlésû falióra más 
elektronikus készülékek, kábelek, fémszerkezetek közvetlen közelében. 
 
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 
A készülék az elemcserén kívül nem igényel karbantartást, ne szedje szét tehát. 
A tisztításhoz használjon egy tiszta, puha, száraz ruhát. Ne használjon vegyszert, 
mert elszínezheti a készülékházat. 
 
ÁRTALMATLANÍTÁS 

a) Termék 
Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendõk, és nem 
valók a háztartási szemétbe.  Élettartama végén az érvényes törvényi 
elõírásoknak megfelelõen kell ártalmatlanítani a terméket. 
 

b) Elemek és akkuk  
Végfelhasználóként Önt törvény kötelezi (elemekre vonatkozó rendelkezések) 
minden elhasznált elem és akku leadására; a háztartási szemét útján való 
ártalmatlanítás tilos! 

A károsanyag-tartalmú elemeket, akkukat az itt látható szimbólumok 
jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való ártalmatlanítás tilalmára 
hívják fel a figyelmet. 
A nehézfémekre vonatkozó jelölések: 
Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemen/akkun található 
pl. a baloldalt ábrázolt szeméttartály szimbólum alatt). 

Az elhasznált elemeket, akkukat térítésmentesen leadhatja a lakóhelye közelében 
található gyûjtõhelyen, szaküzleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol elemet, 
akkut árusítanak. 
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez. 
 
Megfelelõségi nyilatkozat (DOC) 
A gyártó ezennel kijelenti, hogy a jelen termék az 1999/5/EK irányelv alapvetõ 
követelményeinek, és más érvényben lévõ elõírásainak megfelel. 
 
A termékre vonatkozó konformitási nyilatkozat a www.conrad.com 

weblapon található.  com. weboldalról 
 
MÛSZAKI ADATOK 
Tápfeszültség: 1,5 V egyen (AA-méretû ceruzelem) 
Elem-üzemélettartam:  kb.9 hónap 
Méretek: 380 x 48 mm (átmérõ x magasság) 


