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RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 
A termékhez tartozik a hagyományos analóg órán kívül egy kivetítő, amely az időt a 
helyiség mennyezetére vetítve is mutatni tudja. Az óraidőt a DCF időjel 
automatikusan beállítja. 

A kivetítős órának ezen kívül ébresztési funkciója is van. 

A kivetítő óra áramellátását vagy a vele szállított hálózati dugaszadapter vagy két 
mikroelem szolgáltatja. A dugaszolható adapteres működtetés lehetővé teszi az 
óraidő  folyamatos kivetítését. 

Feltétlenül vegye figyelembe a használati útmutató biztonsági előírásait és egyéb 
információit.  Olvassa el a teljes használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a terméket 
másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is. 

A fentiektől eltérő alkalmazás nem megengedett, és a készülék károsodásához 
vezethet.  Ezen túlmenően veszélyhelyzetet, pl. rövidzárlatot, tüzet, áramütést stb. is 
előidézhet.  

 
A szállítás tartalma 
- Kivetítős óra 

- Hálózati adapter 

- Használati útmutató 
 

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA 
A háromszögbe foglalt villám jel akkor van feltüntetve, ha  

c egészségkárosodás veszélye áll fenn, mint például áramütés. 

A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése, működtetése 
közbenfellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet.  

� ☞ A kéz szimbólum különleges tippekre és kezelési tudnivalókra utal. 

Biztonsági tudnivalók: 
A kezelési előírások be nem tartása esetén keletkező károkra a 
szavatosság és a garancia nem érvényes! Következményi károkért nem 
vállalunk felelősséget! 

 

Ne nézzen bele a kivetítőbe se közvetlenül, sem optikai eszközzel, 
szemsérülés veszélye áll fenn olyankor!  

A termék a II. érintésvédelmi osztályba tartozik.  A hálózati adapter 
számára feszültségforrásként csak egy szabványos hálózati dugaszoló 
aljzat használható. 

- A kivetítő óra áramellátásához kizárólag a vele szállított dugaszadaptert 
használja. 

- A hálózati dugaszoló aljzatnak, amibe az adaptert csatlakoztatja, könnyen 
hozzáférhető helyen kell lennie.  

- A dugaszadapter és a töltőkészülék közötti kábelt fektesse úgy, hogy 
senki ne botolhasson meg benne. 

- Védje a dugaszolható hálózati adapter kábelét az éles sarkoktól. Ne törje 
meg. Ne helyezzen rá semmit. 

- Ne a kábelénél fogva húzza ki a dugasz tápegységet a dugaszaljból. 

- Ha a dugaszadapter megsérül, ne használja tovább a terméket. 

Kapcsolja le annak a hálózati dugaszaljnak mindegyik pólusát (kapcsolja 
le a hozzátartozó kismegszakítót, csavarja ki a biztosítékát, majd 
kapcsolja le az áramvédő kapcsolót is), amelybe a dugaszadapter van 
bedugva. Csak ezután húzza ki a dugasz adaptert a hálózati dugaszoló 
aljzatból. 

- Ha feltételezhető, hogy a készüléket már nem lehet biztonságosan 
használni, akkor helyezze üzemen kívül, és akadályozza meg a véletlen 
használatát. 

Akkor feltételezhető, hogy a veszélytelenműködés már nem lehetséges, 
ha: 

— a készüléken látható sérülések vannak,  

— a készülék nem, vagy nem helyesen működik (pislákoló fény, kilépő 
füst ill. égett szag, hallható sercegés, a készülék vagy környékének 
elszíneződése) 

— hosszabb ideig volt tárolva mostoha körülmények között, vagy  

— nehéz szállítási igénybevételnek volt kitéve.  

A szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül 
hagyásából eredő anyagi és személyi károkért nem vállalunk 
felelősséget! Ilyen esetekben a szavatosság/garancia érvényét veszti.  

 
a) Általános tudnivalók 

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a készülék önkényes 
átalakítása és/vagy módosítása nem megengedett.  

- A  készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való! A készülék kis 
alkatrészeket, üveget (kijelző) és elemeket tartalmaz.  

A gyerekek nem ismerik fel az elektromos készülékek helytelen 
kezelésének a veszélyeit. A készüléket úgy helyezze el, hogy a gyerekek 
ne érhessék el.  

- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, ezek  gyerekek 
számára veszélyes játékszerré válhatnak.  

- Ha még lennének kérdései, amelyekre ebben az útmutatóban nem kapott 
választ, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy másik szakemberhez.  

 
b) CSATLAKOZTATÁS ÉS HASZNÁLAT 

- A terméket csak száraz és zárt belső helyiségekben szabad felállítani és 
használni. A készülék nem lehet nedves vagy vizes, életveszélyes 
áramütés lehetősége áll ilyenkor fenn! 

- Ne állítsa a készüléket megfelelő alátét nélkül értékes bútorokra.  

- Ne használja a terméket olyan helyiségekben vagy olyan kedvezőtlen 
környezeti feltételek mellett, ahol éghető gázok, gőzök vagy porok vannak 
vagy lehetnek jelen! Ilyen esetben robbanásveszély áll fenn! 

- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérséklet, erős rezgések 
behatásának, vagy erős mechanikai igénybevételnek. 

- A terméket csak mérsékelt klímában használja, trópusi klímában nem. 

- A készülék tisztítása előtt, vagy ha hosszabb ideig nem  
használja (pl. tárolásnál) húzza ki a dugasz tápegységet a dugaszoló 
aljzatból. Vegye ki belőle az elemeket. 

 

TUDNIVALÓK AZ ELEMEKRŐL ÉS AKKUKRÓL 
- Elemek/akkuk nem valók a gyerekek kezébe.  

- Az elemeket/akkukat ne tárolja szabadon, mert fennáll annak a veszélye, hogy 
gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket. Ha mégis lenyelnek egy elemet, azonnal 
keressen fel egy orvost.  

- A kimerült elemeket/akkukat időben cserélje ki, mivel a kiürült vagy elöregedett 
elemek/akkuk kifolyhatnak. 

- Kifutott vagy károsodott elemek/akkuk a bőrrel való érintkezéskor felmarhatják a 
bőrt, használjon ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt. 

- Az elemekből/akkumulátorokból kiszivárgó folyadék kémiailag nagyon agresszív.  
A tárgyakat vagy felületeket, amelyekkel érintkezésbe kerül, részben erősen 
károsíthatja.  Ezért az elemeket/akkukat megfelelő helyen tárolja.  

- Elemeket és akkukat nem szabad rövidre zárni vagy tűzbe dobni. Ilyen esetben 
robbanásveszély áll fenn! 

- Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad feltölteni. 

- Mindig egyszerre cserélje le az összes elemet, ill. akkut. Ne használjon keverten 
különböző töltöttségi állapotú (pl.tele elemeket félig töltöttekkel). 

- Egyidejűleg vagy csak elemeket vagy csak akkukat használjon, sohase 
használjon elemeket akkukkal vegyesen. Mindig azonos típusú és azonos 
gyártótól származó elemeket/akkukat használjon. 

- Az elemek/akkumulátorok berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra (vegye 
figyelembe a plusz/+ és mínusz/- jelzéseket). 

- A környezetkímélő eltávolításról olvassa el az "Eltávolítás" c. fejezetet.  

A készülék akkukról is üzemeltethető. Mindenesetre a kisebb feszültséggel 
(elem = 1,5 V, akku = 1,2 V) az akku élettartama és a kijelző kontrasztja 
lecsökken.  
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KEZELŐ SZERVEK - Ha a vetítő óra a DCF jelet kifogástalanul vette, a mutatói az aktuális időpontra 
állnak be. 

- A vetítő óra napjában többször kísérli meg a DCF jel vételét. Már napi egyetlen 
sikeres vétel elegendő ahhoz, hogy a beépített óra időeltérése egy másodperc 
alatt maradjon.  

- Amennyiben kb. 7 perc múlva még nem jelent meg az aktuális pontos idő a 
kivetítős óra kijelzőjén, akkor változtassa meg az óra elhelyezését.  

Vegye ki az elemeket és válassza le a dugaszolható tápegységről. Várjon néhány 
másodpercig, majd helyezze újra üzembe a vetítő órát. 

- A vetítő órát a házba fixen beépített állító talp segítségével fel lehet állítani egy 
sima, stabil felületen.  Védje meg az értékes bútorok felületét a karcolásoktól egy 
erre alkalmas alátéttel. 

- A vetítő óra ezzel  üzemkész. 
 
KEZELÉS 
a) Ébresztési 

funkció; ébresztési 

időpont beállítása 

Forgassa az ébresztési időpont beállító kerekét (11) balra, az óramutató  járásával 
ellentétesen, az ébresztési időpont mutatójának (5) beállítására. 

A beállító kereket sohase forgassa jobbra, az óramutató járásának irányában, mivel az  

m az óra szerkezetét tönkre teheti. 

Az ébresztési funkció be-/kikapcsolása 

A tolókapcsolóval (9) kapcsolható be az ébresztés időpontja („ON“) vagy kapcsolható 
ki („OFF“). 

Az  ébresztési hangjelzés megszólal, ha az óra mutatója az ébresztési 
időpont fölé ér. Az ébresztési  hangjelzésre minden 12 órában sor kerül, mint 
az az analóg óráknál szokásos. 

 
 
 
 

1 "SNOOZE • LIGHT“ gomb 

2 Fénykilépő  nyílás a vetítéshez 

3 Forgatható kivetítő 

4 Óra/perc mutató 

5 Ébresztési időpont mutatója 

6 A „CONTINUE PROJECTION►“ tolókapcsoló a folyamatos kivetítéshez (csak 
dugaszolható adapteres áramellátásnál lehetséges) 

7 „FLIP“ gomb, amellyel 180°-ban át lehet fordítani a kivetített képet 

8 Fókuszáló beállító kerék a vetítés élesre állításához 

9 Tolókapcsoló az ébresztés funkció be/kikapcsolásához 

10 Kerek hüvely a szállított dugasz tápegységből jövő áramellátás fogadására 

11 Beállító kerék ébresztési időhöz 

12 Elemtartó rekesz 2 db mikroelem számára 
 
ÜZEMBE HELYEZÉS 
Elemes működésnél a beépített vetítő (és a kijelző  világítás) csak a „SNOOZE • 
LIGHT“ (1) gomb rövid megnyomására aktiválódik (5 másodpercre) (a „CONTINUE 
PROJECTION►“ (6) tolókapcsoló eközben lefelé - a nyíllal ellentétes irányba tolt 
állásban kell legyen). 

A szállított dugaszolható tápegységgel üzemeltetés esetén a vetítő 
folyamatosan bekapcsolva maradhat, ha a tolókapcsoló (6) a „CONTINUE 
PROJECTION►“ irányába van eltolva. 

Ebben az esetben az elemek csak biztonsági elemekként szolgálnak, pl. 
áramkimaradás esetére. 

- Csatlakoztassa a szállított dugaszolható tápegységet a vetítő óra megfelelő 
hüvelyéhez 

      (10) és dugja be egy hálózati csatlakozó aljzatba. 

- Nyissa ki a kivetítős óra hátoldalán lévő elemtartót (18) a fedelét lefelé kitolva. 

- Rakjon be 2 db mikro elemet helyes polaritással (pozitív/+és negatív/-).  Az 
elemtartóban láthatja a megfelelő ábrát.   

Zárja vissza az elemtartó rekeszt.  

- Ekkor a vetítőóra megkísérli a DCF jel vételét. Ehhez az óra és percmutatók a „12 
órás“állásba állnak. 

A DCF jel keresése általában több percet vesz igénybe.  Ezalatt ne mozgassa a 
kivetítős órát, és ne nyomjon meg egyetlen gombot sem.  

Ne állítsa az időjárásjelző állomást elektronikus készülékek, fémtárgyak, 
kábelek stb. közelébe. Rossz vétel várható ezen kívül fémgőzölt 
üvegablakok, vasbeton-épületszerkezetek, fém rétegű tapéták vagy 
pincehelyiségek esetén. 

A DCF jel egy rádiójel, amit egy adó  
Mainflingenben, (Franfurt am Main közelében)  
sugároz szét.  Ennek hatótávja mintegy 1500 km, 
ideális vételi körülményeknél akár 2000 km is 
lehet.  

A DCF-jel többek között a pontos óraidőt  
tartalmazza.  

Természetesen elmarad a körülményes kézi nyári- 
és téli időszámítás átállítás is. 

A szundikálási funkció aktiválása, ill. az ébresztő jel leállítása 

- A beállított ébresztési időpontban a ébresztési hangjelzés működésbe lép, ezen 
kívül a számlap megvilágítás 5 másodpercre bekapcsolódik. 

- Az ébresztési hangjelzés 4 perces megszakítására (szunyókáló mód) és a 
számlap 5 másodperces megvilágítására nyomja meg röviden a „SNOOZE • 
LIGHT“ (1) gombot. 

4 perc után az ébresztési hangjelzés újra indul. 

Ha nem nyom gombot, az ébresztő hang 2 perc múlva automatikusan leáll.  

- Az ébresztési hangjelzés (vagy a szunyókáló mód) befejezéséhez, a 
tolókapcsolóval (9) kapcsolja ki („OFF“) az ébresztési módot. 

 
b) Az óraidő kivetítése, az óraidő 

folyamatos kivetítése 

Ez csak a szállított dugaszolható tápegységgel  való működtetésnél 
lehetséges. 

Elemes működtetésnél az energiaigény miatt a folyamatos kivetítés nem 
lehetséges. 

A folyamatos kivetítés aktiválásához, tolja a tolókapcsolót (6) jobbra a „CONTINUE 
PROJECTION►“ felirat felé mutató nyíl  irányába. 

Rövid idejű vetítés 

Ha a folyamatos vetítés ki  van kapcsolva (tolókapcsoló (6) balra van tolva) vagy ha a 
vetítő órát csak elemek táplálják (és nem a szállított dugaszoló tápegység), akkor a 
kivetítést a „SNOOZE • LIGHT“ (1) gomb rövid megnyomásával lehet aktiválni. 

A számlap megvilágítás és az óraidő kivetítés 5 másodpercre bekapcsolódik. Végül 
mindkettő automatikusan kialszik, energiatakarékosság céljából. 

Az elemes működésnél a folyamatos kivetítés kikapcsolt állapotban kell 
legyen (a tolókapcsolót (6) balra kell tolni), mivel egyébként a kivetítés nem 
kapcsolható  be. 

Az óra kijelzés 180°-os megfordítása 

Nyomja meg röviden a „FLIP“ (7) gombot, a kivetített óraidő180°-os elfordításához. 

A kijelzés élesre állítása 

A fókusz beállító kerékkel (8) az óraidő kivetítést élesre lehet állítani (függően a vetítő 
és a kivetítési felület közötti távolságtól). 

Pásztázás a kivetítővel  

A vetítőt (4) kb 90°-kal lehet előre vagy hátra billenteni. 
 

c) A számlap megvilágítás aktiválása 

Nyomja meg röviden a „SNOOZE • LIGHT“ (1) gombot. Ezzel a számlap 
megvilágítást 5 másodpercre aktiválja. 

Ha a folyamatos óraidő kivetítés ki van kapcsolva, a számlap megvilágítással 
együtt az óraidő kivetítés is bekapcsolódik. 
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 
a) Általános tudnivalók 

- A terméket a felhasználónak az időnkénti elemcserétől eltekintve nem kell karban 
tartani.  Karbantartást, javítást csak szakemberrel, ill. szakszervizzel végeztessen. 
A készülék belsejében nincsenek olyan alkatrészek, amelyek karbantartását a 
felhasználó elvégezhetné, ezért soha ne nyissa fel a készüléket (kivéve a jelen 
használati útmutatóban leírt elemberakást/elemcserét). 

- Tisztításhoz  elegendő egy száraz, puha és tiszta törlőruha.  

Ne nyomja túl erősen a számlap átlátszó lefedéséhez, ettől karcolási nyomok 
keletkezhetnek. 

Ugyanez vonatkozik a vetítő lencse tisztítására is; itt a karcolások életlen 
kivetítésekhez vezethetnek. 

- A port  egy hosszúszőrű, puha és tiszta ecsettel és egy porszívóval könnyen el 
lehet távolítani.  

Semmi esetre se alkalmazzon agresszív tisztítószert, tisztító 

alkoholt, vagy más vegyi oldatot, mivel ezek a házat megtámadhatják 
(elszíneződés) sőt akár a működését is befolyásolhatják. 

 
b) Elemcsere 

- A kivetítő óra elemes (és nem a vele szállított dugaszolható tápegységgel) 
működtetése esetén az elemet ki kell cserélni, ha az időt jelző mutatók már nem 
mozognak. 

- Ha a kivetítő óra a vele szállított dugasz tápegységről működik, az elemek 
vésztartalékként működnek áramkimaradás esetén. Ebben az esetben ajánljuk az 
elemek két évenkénti rendszeres cseréjét új elemekre, az elemek kifutásának 
elkerülésére. 

- Ha a kivetítő óra nem a dugaszadapterrel működik, akkor az elemcsere után a  
DCF jel újbóli keresése  következik, lásd az 
„Üzembe helyezés“ fejezetet. 

 
ELTÁVOLÍTÁS 
a) Általános tudnivalók 

A készülék nem való a háztartási hulladék közé. 

A használhatatlanná vált terméket távolítsa el az érvényes törvényi 
rendelkezések szerint.  

Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat, és a készüléktől elkülönítve távolítsa 
el őket.  

 
b) Elemek és akkuk  

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden elhasznált elem és akkumulátor 
leadására; tilos azokat a háztartási szemétbe kidobni! 

A káros anyag tartalmú elemek/akkumulátorok a mellékelt szimbólummal 
vannak megjelölve, ami a háztartási szeméten keresztül való eltávolítás 
tilalmára figyelmeztet. A nehézfémekre vonatkozó jelölések: 
Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. 

Az elhasznált elemeket,akkumulátorokat, gombelemeket díjmentesen leadhatja a 
lakóhelyén lévő gyűjtőhelyeken, cégünk boltjaiban, és az elemeket, akkumulátorokat, 
gombelemeket forgalmazó boltokban. 

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez! 
 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT  (DOC) 
A Conrad Electronic cég Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau, kijelenti, hogy a 
jelen termék megfelel az 1999/5/EU Irányelv alapvető követelményeinek és más 
lényeges előírásainak. 

A jelen termékre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat megtalálható az alábbi 

címen: www.conrad.com 
 

MŰSZAKI ADATOK 
a) Kivetítős óra 

Áramellátás........................ 2 db mikro elem és/vagy a szállított 
hálózati adapter (3 V/DC, 100 mA) útján 

Elemes üzemmódban nem lehetséges az idő tartós kivetítése, hanem csak 
rövid ideig, gombnyomásra. 

Ébresztési funkció............................. igen 

Szunyókáló funkció .......................... igen 

Vetítési távolság ........................ kb. 0,4 m-től 4 m-ig (élesre állítható) Környezeti 

feltételek .......... Hőmérséklet -5 °C és +55 °C között, páratartalom <10% ... 
95% relatív, nem kondenzálódó 

Méret...........................115 x 83 x 51 mm (Sz x Ma x Mé) 

Súly.......................................................... 131 g 
 

b) Hálózati adapter 

Tápfeszültség .................... 230 V/AC, 50 Hz 

Kimenet......................................... 3 V/DC, 100 mA 
Ez a Conrad Electronic  SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau 
(www.conrad.com). Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. 
fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli  
engedélyével állítható elő. Utánnyomás, kivonat formájában is, tilos. Az  útmutató megfelel a 
technika aktuális állásának a nyomtatás idején.  
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