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Ébresztőóra stopperórával és időzítővel 

Rend.sz. 640713, 1082032, 1082150 

  
Elem / 1 db CR2032 gombelem (vele szállítjuk) 
 
 
Az Ön biztonsága érdekében:  
• Tárolja a készüléket és az elemet olyan helyen,  
amihez gyerekek nem férhetnek hozzá.  
• Az elemeket ne dobja tűzbe, ne szedje szét,  ne zárja 
rövidre és ne töltse fel. Robbanásveszély! 
• Az elemek lenyelése életveszélyes lehet.  Ha valaki lenyel 
egy elemet, azonnal orvoshoz kell fordulni. 
• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős 
rezgésnek és rázkódásnak. 
1. Üzembe helyezés 
• Nyissa fel az elemtartót, és vegye ki az elem áramkör 
megszakító szalagot.  
 
2. Óraidő beállítása 
• Tartsa a SET gombot normál üzemmódban nyomva.  
• Az órákat jelző számok villogni kezdenek, ekkor beállíthatja 
a  + vagy – gombbal az órákat.  
• Nyomja meg a SET gombot még egyszer, ekkor beállíthatja 
a perceket.  
• Nyugtázza a beállítást a  SET gombbal. 
 
3. Az ébresztési idő beállítása 
• Nyomja meg a  SET gombot. 
       • A kijelzőn 6:00 (gyári beállítás) és az ébresztés 
szimbóluma jelenik meg.  
• Az ébresztés óráinak és perceinek beállítását lásd az 
„Óraidő beállítása” pontban. 

• Nyomja meg a gombot beállítás módban, ezzel az 
ébresztési funkciót aktiválja ill. deaktiválja.  
• A riasztó hang  tetszőleges gomb megnyomásával 
leállítható. 
• Ha az ébresztést nem kapcsolja ki, az  néhány másodperc 
múlva automatikusan kikapcsol, és a következő napon azonos időben 
újból megszólal.  
4. Stopperóra 
 
• Nyomja meg a  SET gombot kétszer. 
       • A kijelzőn megjelenik 00 (percek) és 00 (másodpercek). 

• A    gombbal a számlálást indíthatja és leállíthatja.  
• 99:59-nél a számlálás automatikusan leáll.  
• Ha egyszerre nyomja a  + és – gombot, a kijelzés törlődik.  
 
5. Visszaszámláló időzítő 
• Nyomja meg a  SET gombot kétszer. 
• A kijelzőn megjelenik 00 (percek) és 00 (másodpercek). 
• Állítsa be a  + gombbal a perceket (max. 99 percet). 
• Állítsa be a  – gombbal a másodperceket (max. 59 
másodpercet). 

       • Nyomja meg a   gombot  
• M és S villog, és a számlálás megkezdődik.  

• A   nyomógombbal leállíthatja és újra indíthatja a 
számlálást. 
• Az idő lefutása után a kijelző villog, és egy hangjelzés 
hallható (max. 60 másodpercig). 
• Az ébresztő hangjelzést egy tetszőleges gomb 
megnyomásával leállíthatja.  
• Automatikusan megjelenik a legutóbb beállított idő.  
 
6. Rögzítés 

• Használja a készülék hátoldalán lévő mágnest a rögzítésre, 
vagy hajtsa ki mindkét állító támaszt.  
       7. Hibaelhárítás 
Probléma     Megoldás 
 
  
Nincs kijelzés / ➜ Az elemet helyes polaritással  
Helytelen kijelzés  kell berakni 

(a + pólus felfelé mutasson) 
➜ Az elemet cserélje ki 

 
  
8. Eltávolítás 

Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási 
szemétbe dobni! 
Felhasználóként törvényileg kötelezett az elhasznált elemek 
és akkuk környezetbarát eltávolítására, azok leadására a 

forgalmazó kereskedőknél, vagy a helyi ill. nemzeti előírásoknak 
megfelelő gyűjtőhelyeken való leadására.  A mértékadó nehézfémek 
jelölései a következők Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom 
Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus hulladékok 
eltávolítására vonatkozó EU-Irányelvnek (WEEE). 
Ezt a készüléket nem szabad a háztartási szeméttel eltávolítani. A 
felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát 
eltávolítás érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok egy 
gyűjtőhelyén leadni. 
 
   


