
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H Használati útmutató  

Kvarc karóra, Shaddow  
Rend. sz. 1414017 

 
Rendeltetésszerű használat  
A karóra mutatja a pontos időt és a naptári adatokat, valamint egy másik 
időzóna idejét. Továbbá egy riasztó/ébresztő funkció és a stopperóra funkció 
van beépítve.   
Kizárólag egy elemmel szabad táplálni (típusát lásd "Műszaki adatok").  
A fent leírtaktól eltérő alkalmazás károsíthatja a terméket, és veszélyekkel, pl. 
rövidzárlat, gyulladás, áramütés,stb. járhat.  
A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni.  
A biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani.  
A készülék teljesíti az európai és a nemzeti törvényi előírásokat. Az összes 
előforduló cégnév és készülék megnevezés a mindenkori tulajdonos 
márkaneve. Minden jog fenntartva. 
 
A szállítás tartalma  
• Kvarc karóra 
 

• HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 

Aktuális használati útmutatók:   
1. Nyissa meg a következő weboldalt: 

www.conrad.com/downloads egy böngészőben, vagy 
szkennelje a jobbra látható QR-kódot.    

2. Válassza ki a dokumentum típust és a nyelvet, majd adja 
be a megfelelő rendelési számot a keresőben. A keresési 
művelet elindulása után letöltheti a talált dokumentumokat.   

A jelképek magyarázata   
A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése, üzemelése 
vagy működtetése közben fellépő rendkívüli veszélyekre 
figyelmeztet. 

 
☞ A nyíl szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra 

utal.   
Biztonsági előírások  

Olvassa el először a teljes használati útmutatót, fontos 
információkat tartalmaz a használathoz.   
A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk 
esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következményes 
károkért nem vállalunk felelősséget!  
A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások 
figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi, vagy személyi károkért 
nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszti a 
szavatosság és garancia!  
• Biztonsági okokból nem engedélyezett a készülék önkényes 

átépítése és/vagy megváltoztatása.  
• Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek, erős rezgésnek, 

valamint erős mechanikus igénybevételnek.  
• Ha kételyei vannak a termék biztonságosságával vagy 

kezelésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.    

• A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. 
 

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a 
gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat.  

• Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis 
magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.  

• Vegye figyelembe ennek az útmutatónak az egyes fejezeteiben 
olvasható biztonsági tudnivalókat is. 

Jellemzők  
• Stopperóra 
 

• Egy második időzóna kijelzése 
 

• Naptár funkció 
 

• Ébresztő funkció és óránkénti jelzés 
 

• Számlap megvilágítás 
 
Részegységek és kezelőelemek  
 
 

 
(1)  RESET gomb  
(2)  MODE gomb  
(3)  ST/STP gomb  
(4)  LIGHT gomb  
 
 
 
 
Az üzemmód kiválasztása  
• A MODE nyomógombbal (2) lehet kiválasztani a karóra üzemmódját. 
 
• Addig nyomogassa a MODE nyomógombot (2), amíg a kívánt üzemmód 

nem jelenik meg a kijelzőn:  
 
 
 
 

Óraidő dátummal Riasztó/ébresztő funkció (AL)  
 
 
 

 
Stopperóra (SP) Második időzóna (T2) óraideje 

 
Üzemmódok  

Ha az ST/STP nyomógombot (3) a beállítások közben nyomva tartja, a 
beállítandó érték folyamatosan változik.    

a) Óraidő kijelzés  
Kijelzési formátum  
• Nyomja meg a RESET (1) nyomógombot (3) a pontos idő kijelzési 

formátumának (12- vagy 24-órás) a rögzítésére.  
• A 12 órás formátum választása esetén az idő kijelzésén kívül déli 12:00 

óra után a kijelzőn a PM (d.u.) szimbólum látható.  
 
Naptár kijelzés  
• Nyomja meg az ST/STP (3) gombot, az óraidő kijelzésről a naptár 

kijelzésre való váltáshoz.   
• Amíg az ST/STP (3) gombot nyomva tartja, addig az év, a hónap és a nap 

látható a kijelzőn.  
 
Óraidő beállítás  
• Addig tartsa megnyomva a RESET nyomógombot (1), amíg villogni nem kezd a 

másodperc kijelzett számjegye.  
 
• Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3), hogy a másodperc kijelzőt 

„00"-ra állítsa vissza.  
 
• Nyomja meg a MODE nyomógombot (2), hogy átlépjen a következő 

beállítási lépésre (óra).  

• Állítsa be az óra kijelzését az ST/STP nyomógombbal (3). 
 
• Állítsa be a fent leírtaknak megfelelően a további értékeket  (perc, év, hónap és 

nap) is. A  MODE nyomógombbal (2) választja ki ekkor a beállítandó értéket, míg 
az ST/STP nyomógombbal (3) változtatja meg a beállítandó értéket. 

 
• A pontos idő beállításának a befejezéséül nyomja meg a RESET (1) 

gombot a beállítások tárolása céljából.  



 
b) Riasztási/ébresztési funkció  
A riasztási/ébresztési funkció aktiválása, ill. inaktiválása  
• Az órajel, ill. a kiválasztott riasztás aktiválása, ill. inaktiválása céljából 

nyomja meg az ST/STP gombot (3). Az órajel aktiválásánál a kijelzőn felül 
egy harang jelkép jelenik meg. A riasztás aktiválásánál a kijelzőn felül a 
riasztás jelképe jelenik meg.   

• A beállított riasztási időpontban kb. 60 másodpercig minden nap megszólal egy 
hangjel. Nyomja meg bármelyik gombot a riasztási hangjel (ébresztő) 
leállítására.  

 
Az ébresztési idő beállítása  
• Nyomja meg a RESET gombot (1) az óra számjegyének a megjelenítése 

céljából. 
 

• Állítsa be az óra kijelzését az ST/STP nyomógombbal (3). 
 

• Nyomja meg a MODE nyomógombot (2) a perc számjegyének a 

megjelenítése céljából. 
 

• Állítsa be a perc kijelzett számjegyét az ST/STP nyomógomb (3) 

segítségével. 
 

• Nyomja meg a RESET nyomógombot (1) a beállítás tárolása céljából. 
 
c) Stopperóra funkció  
• Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3), hogy elindítsa a stopperórát. 
 

• Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3), hogy ismét leállítsa a 

stopperórát. 
 

• Az ST/STP nyomógombbal (3) újraindíthatja a stopperórát.  
 
• Nyomja meg a RESET (1) gombot miután leállította  a stopperórát, hogy a 

stopper lenullázza "0:00:00"-ra állítsa. 
 
• Amíg fut a stopperóra, a RESET gomb (1) megnyomása által megjeleníthet 

egy részidőt.  A kijelzőn ugyan a részidő látható, a stopperóra azonban 
tovább fut a háttérben. 

 
• Nyomja meg újra a RESET nyomógombot (1), hogy visszatérjen a futó 

stopperóra kijelzéséhez. 
 
d) Óraidő a második időzónában  
• Nyomja meg a RESET nyomógombot (1) az óra kijelzés kiválasztására. 
 

• Állítsa be az óra kijelzését az ST/STP nyomógombbal (3). 
 

• Nyomja meg a MODE nyomógombot (2) a perc számjegyének a 

megjelenítése céljából. 
 
• Állítsa be a perc kijelzett számjegyét az ST/STP nyomógomb (3) 

segítségével. A perc kijelzés 30 perces lépésekben változtatható.  
 

• Nyomja meg a RESET nyomógombot (1) a beállítás tárolása céljából. 
 
Világítás  
• Nyomja meg a LIGHT gombot (4), hogy pár másodpercre bekapcsolja a 

számlap megvilágítását.  
 
Elemcsere  

Az elemek nem valók gyerekek kezébe.   
Ne hagyjon elől felügyelet nélkül elemet, mert ez azzal a veszéllyel jár, 

hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelik. Lenyelés esetén azonnal 

forduljon orvoshoz.  
Kifutott vagy károsodott elemek/akkuk a bőrrel való 
érintkezéskor felmarhatják a bőrt, használjon ezért ilyen 
esetben megfelelő védőkesztyűt.  
Az elemeket nem szabad rövidre zárni, szétszedni, vagy a tűzbe 
dobni.  Robbanásveszély!  
Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad feltölteni. 
Robbanásveszély! Csak újratölthető akkukat töltsön fel, és 
használjon megfelelő töltőkészüléket.  
Az elemek berakásakor figyeljen a helyes polaritásra (pozitív/+ 
és negatív/-).  

• Ha a kijelző már semmit nem jelez ki, vagy a kijelző kontrasztja gyengül, 
az elemet ki kell cserélni.  

 
• Az elemcserét szakembernek kell elvégeznie, aki rendelkezik a speciális 

órásszerszámokkal és a megfelelő szakismerettel. 

• Az elemcseréhez le kell venni az óra hátlapját. 
 

• Ezután már kivehető az elem a tartójából, és az új elem berakható a helyére. 

Víz- és ütésállóság  
Az óra a normál használatban ütésálló. Ne tegye ki azonban nagy 
ütődéseknek, például ne ejtse le kemény talajra. Ettől megsérülhet az óramű.  
A 10 bar ill. Water resist 10 bar jelzés azt jelenti, hogy az óra fürdéshez, 
úszáshoz, autómosáshoz, zuhanyozáshoz stb. használható.   
Az óra viszont nem való merüléshez.  
Ne működtesse a nyomógombokat a víz alatt. 
 
Karbantartás  és tisztítás  
Az óra tisztításához elegendő egy tiszta, száraz és puha ruha. Erősebb 
szennyeződésekhez a ruha langyos vízzel megnedvesíthető.  
Tisztítsa nagyon óvatosan az órát, mert könnyen megkarcolódhat.  
Ne nyomja túl erősen az üveget, mert eltörhet. 
 
Eltávolítás  
a) Készülék  

Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendők, és 

nem valók a háztartási szemétbe!   
Az elhasználódott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak 
megfelelően kell eltávolítani.   
Vegye ki a behelyezett elemeket és ezeket a készüléktől elkülönítve 
selejtezze. 

 
b) Elemek és akkumulátorok  
Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden elhasznált elem és 
akkumulátor leadására.  tilos őket a háztartási szemétbe dobni!  

A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok 
jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a 
figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, 
Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken/akkukon pl. a baloldalt látható 
szeméttartály ikon alatt található).   

Az elhasznált elemeket/akkukat díjmentesen leadhatja a lakóhelyén létesült 
gyűjtőhelyeken, cégünk üzleteiben, valamint minden olyan helyen, ahol 
elemeket/akkukat forgalmaznak!  
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet 
védelméhez! 
 
Műszaki adatok  
Tápfeszültség................... ............3 V/DC  
Elem........................................ 1 db lítium gombelem  CR2025  
Elem élettartam................ .............kb. 2 év  
Vízállóság...................................... 10 bar  
Súly................................................... 60 g  
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