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Rádiójel vezérlésű falióra 
Rendelési szám: 672673, 672672, 672669, 672668 
 
Használati útmutató 
1. Az óra üzembe helyezése 
Tegye be az elemet (1 db 1,5 V-os LR6 típusú ceruzaelem (AA)) az ábra szerint az óra hátoldalán lévő elemtartóba. 
A mutatók (másodperc, perc, óra) a 12 órára állnak, és a rádiójel vezérlésű óra belép a jel vételi üzemmódba.   
2. Rádiójel vételi üzemmód 
a) Az elem berakásakor az óra automatikusan elkezdi a vételt. 
b) A kézi vételkezdeményezés 
Nyomja meg a WAVE gombot három másodpercnél hosszabb ideig a vétel kézi elindítására. 
A mutatók (másodperc, perc, óra) a 12 órára állnak, és a rádiójel vezérlésű óra belép a jel vételi módba.   A jel sikeres vétele után a 
mutatók automatikusan ráállnak az aktuális időre.  A jel vétele körülbelül 3 és 10 perc közötti időt vehet igénybe. Ha a rádiójel vétele 
nem sikerült megfelelően, az óra 12:00 órától kezdődően kezd el járni. 
A következő sikeres rádiójel vétel után automatikusan beáll a pontos idő.  
3. A pontos idő kézi beállítása (abban az esetben, ha nincs rádiójel vétel) 
Nyomja meg a SET gombot, és tartsa nyomva három másodpercnél hosszabb ideig a pontos idő kézi beállításának az elindításához.  
Amíg a SET gombot nyomva tartja, a percmutató előrefelé fut.  Ha a SET gombot csak röviden nyomja, a percmutató minden 
megnyomásnál egy percet lép előre.  Amennyiben a gombot több mint 6 másodpercig nem nyomja meg, az óra a beállítást lezártnak 
tekinti. A következő sikeres rádiójel vétel után automatikusan beáll a pontos pontos idő.  
4. RESET  
Ha elemcserét hajtott végre, utána nyomja meg röviden a készülékház hátoldalán lévő RESET gombot. Megjegyzések: 
1. A falióra korrekt működésének biztosítására javasoljuk, hogy évente egyszer cserélje ki az elemeket.  Új elem betétele és a 
RESET gomb nyomása után az óra 12:00 órára áll, és automatikusan megkezdi a rádiójel vételét.  
2. Ha az órát hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet.  
Biztonsági előírások 
A használati útmutató figyelmen kívül hagyásával okozott károk esetében elvész a garancia. A következményes károkért, és a 
szakszerűtlen kezelésből  vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódó anyagi- vagy személyi károkért nem 
vállalunk felelősséget! 
• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. 
• A készüléket nem szabad erős mechanikai igénybevételnek kitenni. Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert 
gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat. 
• Az elemeket úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk.  Ne hagyja az elemeket szabadon heverni, mert fennál a 
veszélye annak, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket. 
• Elemeket nem szabad feltölteni. Robbanásveszély! 
• Ne szedje szét, ne zárja rövidre vagy ne dobja tűzbe az elemeket. 
• Karbantartást és javítást csak szakember vagy szakműhely végezhet.  
Elektromos és elektronikus készülékek eltávolítása. 
Környezetünk védelmében és a felhasznált anyagok lehetőség szerinti teljes újrafeldolgozása érdekében kérjük a felhasználókat, 
hogy használt és hibás készülékeiket juttassák el az elektromos hulladékok lakossági gyűjtőhelyére. Az áthúzott kerekes 
szeméttartály jelkép azt jelenti, hogy az órát az elektromos hulladékok gyűjtőhelyén kell leadni, hogy a lehető legjobb 
újrafelhasználási folyamatba kerüljön. 
Az elhasznált elemek eltávolítása 
A felhasználó törvényes kötelessége a használhatatlanná vált elemek leadása. A használt elemeket  tilos a háztartási szemétbe 
dobni! A veszélyes anyagokat tartalmazó elemek és akkuk áthúzott szeméttároló tartály jelképpel vannak jelölve. A szimbólum azt 
jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási szeméttel ártalmatlanítani. A szimbólum alatt annak a veszélyes anyagnak a 
rövidítése áll, amelyet a termék tartalmaz: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.  A használhatatlanná vált elemeket ingyen le 
lehet adni a helyi hulladékgazdálkodási vállalat gyűjtőhelyein vagy elemet árusító üzletekben. Így teljesíti a törvényben előírt 
kötelezettségeit, és hozzájárul a környezet védelméhez! 
 
Megfelelőségi nyilatkozat: 
A "GLUNZ GmbH, Herdstrasse 13, 78166 Donaueschingen" cég ezennel kijelenti, hogy a termék megfelel az 1999/5/EU Irányelv 
alapvető követelményeinek és előírásainak .  Az aláírt és dátummal ellátott megfelelőségi nyilatkozat egy másolata kívánságra 
megtekinthető a Sales@Glunz.eu címen.  


