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CG-501 típusú stopperóra 

Rendelési szám: 840573 
 
Rendeltetésszerű használat: 
Ezzel a stopperórával 24 óráig mérhetünk időtartamot. Egy normál 
óra és egy ébresztőóra van még beépítve. 
A fentiektől eltérő használat nem megengedett, mert az óra 
tönkremenetelét eredményezheti, továbbá rövidzár, tűz stb. 
veszélyét is magában hordozza. Az óra egyetlen részét sem szabad 
megváltoztatni vagy módosítani. 
 
Biztonsági előírások: 
A jelen kezelési utasítás be nem tartásából eredő károk esetén 
érvényét veszíti a garancia. A következményes károkért sem 
vállalunk semmiféle felelősséget. 
A szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások be nem 
tartásából fakadó személyi és anyagi károkért sem vállalunk 
felelősséget. Ezekben az estekben is érvényét veszíti a garancia. 
• Biztonsági és engedélyezési (CE) okokból tilos a készülék 

önkényes átalakítása és/vagy módosítása. 
• Az óra csak egy LR44 típusú gombelemmel táplálható. Ne 

próbáljuk más feszültségről, vagy más típusú elemről táplálni. 
• Kerüljük az óra erős mechanikai igénybevételét, és ne tegyük 

ki szélsőséges hőmérsékletek, erős rezgések vagy magas 
páratartalom behatásának. 

• Ne kapcsoljuk be a készüléket rögtön az után, hogy hideg 
helyről behoztuk meleg helyiségbe, mert az ilyenkor létrejövő 
páralecsapódás adott esetben tönkreteheti az órát. Hagyjuk 
bekapcsolatlanul, amíg fel nem veszi a helyiség hőmérsékletét. 
Várjunk, amíg elpárolog a kondenzvíz. 

• Ez a stopperóra nem alkalmas ipari alkalmazásra. 
 
A termék ismertetése 
A stopperrel 24 óráig mérhetünk időt. Az első 30 percben a mérés 
pontossága 1/100 másodperc, majd ezután órákban és 
másodpercekben mér az óra. Ezen kívül még egy naptáros óra, és 
egy ébresztőóra van beépítve. A pontos idő kijelzése választhatóan 
12- vagy 24-órás lehet. A normál ébresztésen kívül beállíthatunk 
még egy órajelet is. A stopperórát egy LR44 típusú gombelem látja 
el energiával. 
Megjegyzések az elemekről 
Az elemek nem valók gyerek kezébe. 
A kimerült elemeket ne dobjuk a háztartási hulladék közé, hanem 
vigyük speciális gyűjtőhelyre, vagy olyan szakboltban adjuk le, 
ahol elemeket is árulnak. 
A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérüléseket 
okozhatnak, viseljünk emiatt megfelelő védőkesztyűt ilyenkor. 
Ne zárjuk rövidre, ne dobjuk tűzbe az elemeket, mert ezek 
robbanásveszélyt jelentenek. 
 
Kezelés 
(Lásd a többnyelvű leírás ábráját.) 
A nyomógomb: ébresztés (óra, perc, de/du [AM/PM]) 
B nyomógomb: a stopperóra üzemmód-beállítása, az 
 ébresztési idő és a pontos idő beállítása 
C nyomógomb: a naptár beállítása (hónap, dátum, a hét 
 napja) 
 
Óra üzemmód 
Addig nyomogassuk a B üzemmód-gombot, amíg a pontos idő meg 
nem jelenik a kijelzőn. A pontos időt arról ismerjük fel, hogy a 
kijelzőn a hét napja, az óra, a perc és a másodperc látható.  
A pontos idő beállításához nyomjuk meg 3-szor a B-gombot. Most 
elkezd villogni a másodperc kijelzése.  
A C-gomb segítségével az értéket egy lépéssel felfelé 
változtathatjuk meg (a másodperc tartomány a 00-ra áll vissza). 
Az A-gomb segítségével további beállításokra tudunk az alábbi 
sorrendben továbblépni: másodperc → perc → óra → nap → hónap 
→ a hét napja. 

Ha az óra beállítása közben nyomva tartjuk a C gombot, akkor a 12-
órás kijelzési módra lépünk, és ha még egyszer megnyomjuk, akkor 
meg visszatérünk a 24-órás kijelzési módra. 
Az óra beállításának a befejezése céljából nyomjuk meg a B-
gombot. 
Ha a pontos idő üzemmódban megnyomjuk a C-gombot, a dátumot 
jelenítjük meg, míg az A-gomb megnyomására a beállított 
ébresztési időt nézhetjük meg. 
 
Ébresztési idő 
Nyomjuk meg, és tartsuk nyomva az A-gombot az óraidő 
üzemmódban, így a beállított ébresztési időt nézhetjük meg. Ha 
továbbra is nyomva tartjuk az A gombot, akkor a C gombbal be- és 
kikapcsolhatjuk az ébresztési funkciót. Ha be van kapcsolva az 
ébresztési funkció, a kijelzőn egy harang szimbólum látható. 
Ha az óra jelzését is be akarjuk kapcsolni, akkor tartsuk nyomva az 
A-gombot, és közben nyomjuk meg a B-gombot is. Ha be van 
kapcsolva az óra jelzése, akkor a kijelzőn megjelenik a hét napjának 
a sávja.  
Az ébresztési idő beállítása céljából az óraidő üzem-módban 
nyomjuk meg kétszer a B-gombot. Az ébresztési idő perce elkezd 
villogni. A C-gombbal beállíthatjuk most a percet. Az A-gomb 
megnyomására az óra számjegyei kezdenek el villogni, és a C-
gombbal az órát is be lehet most állítani. Ha beállítjuk az ébresztési 
időt, az ébresztés automatikusan aktívvá válik (arról látható, hogy a 
kijelzőn kinn van a harang-szimbólum). Ha az ébresztő megszólal, 
az A vagy a C gomb megnyomásával kikapcsolhatjuk. 
Az ébresztés addig szólal meg 5 perces időközökben, amíg a 
korábban elmondottak szerint el nem tüntetjük a harang-
szimbólumot a kijelzőről. 
 
Használat stopperóraként 
Ha a pontos idő üzemmódban egyszer megnyomjuk B-gombot, az 
óra átvált a stopperóra üzemmódra. Ha most megnyomjuk a C-
gombot, elindul a stopper. A kijelzőn a századmásodpercek (1/100), 
a tizedmásodpercek (1/10), a másodpercek és a percek futnak. 
Ha még egyszer megnyomjuk a C-gombot, megáll a stopper, és 
leolvashatjuk az eredményt. Ha megnyomjuk az A-gombot, a 
stopper kinullázódik.  
Ha pl. két futó idejét akarjuk mérni, akkor egy részidőt tárolhatunk. 
Indítsuk el ehhez a stoppert a C-gombbal. Ha pl. az első futó beért a 
célba, nyomjuk meg az A-gombot, és a második futó beérkezésekor 
a C-gombot. A kijelzőn az első futó idejét látjuk, majd az A-gomb 
megnyomása után a másodikét. Az A-gomb ismételt 
megnyomásával az töröljük az összes értéket. 
 
Elemcsere 
Csavarjuk ki a hátoldalból a négy csavart, és vegyük le. Cseréljük 
ki az elemet azonos típusú újjal. Rakjuk be helyes polaritással az 
elemet, majd zárjuk le megint az elemtartó fedelét. Csak LR44 
típusú elemet használjunk. 
 
Karbantartás 
Rendszeresen ellenőrizzük a stopperóra műszaki állapotát, és ha már 
tönkrement, többet ne használjuk. 
 
Eltávolítás 
A használhatatlanná vált stopperórát, továbbá a kimerült elemet ne 
dobjuk a háztartási hulladék közé, hanem vigyük olyan 
gyűjtőhelyre, ahol az elektromos és elektronikus készülékeket 
újrahasznosításba viszik. 
 
Hibaelhárítás 
Ha nincs kijelzés, vagy csak gyenge, cseréljük ki az elemet. Egyéb 
hibajavítást csak szakképzett személlyel végeztessünk. 
 
Műszaki adatok 
Funkciók: óra 12- vagy 24-órás kijelzéssel 
 ébresztés 
 stopperóra 
 hangjelzés minden egész órában 
A stopperóra  
mérési tartománya: 24 óra 
Elem: 1 db LR44 gombelem 


