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Rádiójel vezérlésű formatervezett falióra_ 
672499,672485 
Funkciók 
• Rádiójel vezérlésű óra maximális pontossággal. 
• Analóg kijelzés mutatókkal. 
• Nagy számlap 
• Másodpercmutatóval 
Nyomógombok (1 ábra) 
A: M.SET gomb 
B: REC gomb 
Készülékház  (1 ábra) 
C: Fali akasztó 
D: Elemtartó rekesz 
E: Biztosító tű a szállítás-biztonsághoz 
Az időjel vétele 
A pontos idő alapját a Braunschweig-i Fizikai Műszaki Intézet által  üzemeltetett 
cézium atomóra adja. Az időeltérés kisebb, mint 1 másodperc 1 millió évenként.  
Ezt az időt kódolják a DCF-77 (77.5 KHz) időjellé, és lesugározzák a Frankfurt 
közelében fekvő Mainflingenből egy körülbelül 1500 km sugarú vételkörzetbe. 
 
Vegye figyelembe a következő információkat: 
• Ajánlatos legalább 1,5 – 2 méter távolságot hagyni az esetleges 
zavarforrásoktól, pl. számítógép-monitortól és TV-készüléktől. 
• Vasbeton szerkezetű építményeken (pincék, ráépítések) belül is természetesen 
gyengébb a vett jel.  Szélsőséges esetekben ajánlatos ablak közelébe rakni a 
készüléket, és/vagy a forgatásával jobb vételt elérni.  
• Éjszaka általában kisebbek a légköri  zavarok, és a legtöbb esetben lehetséges 
a vétel. Naponta egyetlen vétel elegendő a pontosság biztosítására, és az 
időeltérésnek 1 másodpercen belüli értéken tartásához.  
 
Üzembe helyezés 
• TÁVOLÍTSA EL A BIZTONSÁGI TŰT, AMELY A SZÁLLÍTÁS BIZTONSÁGÁT 
SEGÍTI ELŐ.  
• Tegye be az elemet (1 db ceruzaelemet) az elemtartóba, ügyelve a megjelölt  +/- 
pólusra az ábra szerint.  
• A készülék most üzemkész.  
• Az óra beáll 12 órára, és megkísérli a rádiójel vételét  5 percig.  
Ha megtörtént az időkód vétele, a készülék a rádiójel vezérlésű pontos időt 
mutatja. 
Ha nem tudja venni az időkódot, az óra minden egész órában megkísérli a vételt.  
Összesen 12 kísérletet végez.  
• Az inicializálást kézzel is elindíthatja. Tartsa a REC gombot nyomva, ekkor az 
óra megkísérli a rádiójel vezérlésű idő újbóli vételét.  
 
Kézi beállítás 
• Ha a rádiójel vezérlésű óra nem képes DCF-jelet venni (pl. zavarok, átviteli 
távolság stb. miatt), az óraidőt kézzel is be lehet állítani. Az óra ezután normál 
kvarcóraként működik tovább.  
• Tartsa a M.SET gombot nyomva, az óraidő beállítására.  
• A DCF-jel sikeres vétele esetén a kézileg beállított pontos idő felülíródik. 
 
Elemcsere 
• Használjon alkáli típusú elemet. Feltétlenül helyes polaritással rakja-e be az 
elemet. A kimerült elemet lehetőleg minél hamarabb cserélje ki, hogy megelőzze 
a kifolyást. Az akkuk az egészségre káros savakat tartalmaznak. A kifolyt 
elemmel/akkuval való foglalatoskodáshoz vegyen fel védőkesztyűt és 
védőszemüveget! 
 

• Figyelem: 
Ne dobja az elhasználódott készüléket és a kimerült elemeket a háztartási 
hulladék közé.  A környezetkímélő eltávolítás érdekében adja le az elemeket a 
kereskedelemben, vagy a megfelelő gyűjtőállomáson a helyi rendelkezéseknek 
megfelelően.  
 
Karbantartás 
• A készüléket mindig száraz helyen tartsa. 
• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és 
rázkódásnak. 
• Tartsa távol a készüléket más elektronikus készülékektől és nagy 
fémszerkezetektől. 
• A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon 
súroló vagy oldószereket! 
• Ha már nem működik kifogástalanul a készülék, cserélje ki az elemet. 
 
Rendeltetésszerű használat, kizárás a szavatosságból, biztonsági előírások 
• A készülék nem játékszer. Tárolja úgy, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá.  
• A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy nyilvános tájékoztatásra, 
csak magánhasználatra való.  
• A készülék műszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak!  
• Ezt a használati útmutatót vagy részleteit csak a TFA Dostmann 
hozzájárulásával szabad közzétenni. 
• A szakszerűtlen kezelés vagy a készülék önkényes felnyitása a garancia 
elveszítéséhez vezet. 
 
EU-megfelelőségi nyilatkozat 
Ezennel kijelentjük, hogy a jelen rádiójel vezérlésű berendezés az  R&TTE  
1999/5/EG irányelvek követelményeit teljesíti.  
Az aláírt és dátummal ellátott megfelelőségi nyilatkozat egy másolata kívánságra 
megtekinthető az info@tfa-dostmann.de. 
TFA Dostmann GmbH & Co.KG, D-97877 Wertheim / www.tfa-dostmann.de 


