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KEZELŐFELÜLET 
 

1. Kivetítő BE/KI 
180°-os kijelzés elforgatás gomb 

 
2. SLEEP / DIMMER gomb 

 
3. ◄◄ (vissza) - gomb 

 
4. ►► (előre) - gomb 

 
5. CLOCK / MEM/M+ / SET / Y – M - 

D gomb 
 

6. ALARM 1 / Hangerő – 
halkabb                         
ALARM KI gomb 

 
7. ALARM 2 / Hangerő – 

hangosabb                    
ALARM KI gomb 

 
8. Rádió BE/KI / ALARM KI 

gomb 
 

9. SNOOZE - érzékelő gomb 
 

10. Kivetítő 
 

11. Kijelző 
 

12. Riasztás 2 kijelző (ébresztőjel) 
 

13. Riasztás 2 kijelző (rádió) 
 

14. Riasztás 1 kijelző (rádió) 
 

15. Riasztás 1 kijelző (ébresztőjel) 
 

16. USB-s töltő kimenet (DC 5V/1A) 
 

17. DC bemenet hálózati adapterhez 
 

18. Elemtartó 
 

19. Antenna 
 

20. Hangszóró  
 

 

ÜZEMBE HELYEZÉS 
 

Csatlakoztatás a hálózathoz  
 

1. Csatlakoztassa a hálózati adapter 
csatlakozó kábelét a készülék DC IN 
aljához (17).  

2. Dugja a hálózati adaptert a 
konnektorba.   
A kijelző fölvillan és a készülék 
működésre kész.  
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Áthidalás 
 

 Ezzel a funkcióval az óra belül tovább jár (a kijelző nem világít), ill. a beállított ébresztési 
idő áramkimaradáskor is megmarad. A kijelző csak a hálózat visszatérésekor fog megint 
világítani, ill. aktiválódik az ébresztési funkció. Egy 3 V-os CR2032 gombelemet kell 
pólushelyesen az elemtartó rekeszbe (18) helyezni.  

 Az elemtartó rekesz felnyitásához használjon csavarhúzót.  
 Az elemet csak csatlakoztatott hálózati adapter mellett cseréljen, ellenkező esetben 

törlődik a beállítások és a beállított óraidő. 
 

Dátum és óraidő beállítása 
 

A dátum és az idő beállításához nyomja meg és tartsa Standby (készenléti) módban a 
“CLOCK” gombot (5), amíg az év száma villogni nem kezd. 
 

 Év beállítása: Nyomja meg a ►► vagy ◄◄ gombot (4 vagy 3). Nyomja meg a 
“CLOCK” gombot (5), hogy be tudja állítani a dátumot 

 
 A hónap és nap beállítása: Nyomja meg a ◄◄ gombot (3) hogy a hónapot be 

tudja állítani; és nyomja meg a ►► gombot (4) hogy a napot be tudja állítani;  
Nyomja meg a “CLOCK” gombot (5), hogy be tudja állítani az óraidőt. 

 
 Óraidő beállítása: Nyomja meg a ◄◄ gombot (3), hogy be tudja állítani az órát és a 

►► gombot (4), hogy a percet is be tudja állítani. 
 

 Nyomja meg a “Set” gombot (5) a beállítások elmentéséhez. 
 

Antennahasználat 
 

Az URH adók megfelelő vételéhez tekerje ki teljesen az URH huzalantennát (19). 
 

Rádió üzemmód 
 

1. Nyomja meg a “POWER” gombot (8), hogy bekapcsolja a rádiót. 
2. Nyomja meg a ►► vagy ◄◄ gombot (4 vagy 3), hogy be tudja állítani a kívánt frekvenciát.  
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ►► vagy ◄◄ gombot (4 vagy 3), hogy elinduljon az 

automatikus keresés, a keresés a következő rendelkezésre álló rádióállomás 
megtalálásakor megáll. 

4. A rádió kikapcsolásához nyomja meg a “Radio EIN / AUS (BE/KI) gombot (8). 
 

A hangerő beállítása 
 

Nyomja meg rádióhallgatás közben a nagyobb hangerő (7) vagy kisebb hangerő (6) gombot, 
hogy be tudja állítani a kívánt hangerőt. 
 

Rögzített adók tárolója 
 

Max. 10 állomás tárolható el. 
1. Állítsa be a kívánt rádióállomást.   
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a “MEM/M+” gombot (5), amíg a “P01” 

megjelenik a kijelzőn (vagy a következő üres memóriahelyig).  
3. Nyomja meg a ►► vagy ◄◄ gombot (4 vagy 3), hogy a kívánt memóriahelyet (P01-P10) 

ki tudja választani  
4. Nyomja meg a „SET” gombot (5) a memóriahely elfogadásához. A rádióállomás 

mentésre került.  
5. Nyomja meg újból a “MEM/M+” gombot (5) egy memóriahely tárcsázásához, vagy nyomja 

meg röviden a „MEM/M+“ gombot (5) és válassza ki a memóriahelyet a ►► vagy ◄◄ 
gombbal (4 vagy 3).  
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ÉBRESZTÉS (RIASZTÁS) FUNKCIÓ 
 

Az ébresztési idő beállítása 
 

Lehetősége van két különböző ébresztési idő beállítására (Alarm1 és Alarm2): Standby 
módbAn nyomja meg és tartsa lenyomva az “ALARM 1” vagy „ALARM 2“ gombot (6 vagy 7), 
amíg a kijelző villogni nem kezd. 
 

 Riasztási idő beállítása: Nyomja meg a ◄◄ gombot (3) az óra és a ►► gombot (4) 
a perc beállításához.  
Nyomja meg az “ALARM 1” vagy „ALARM 2“ gombot (6 vagy 7) a riasztási forrásra 
váltáshoz. 

 
 Riasztási forrás beállítása: Nyomja meg a ►► vagy a ◄◄ gombot (4 vagy 3), hogy 

kiválaszthass a rádiót vagy a hangjelzést. A riasztás kijelző a kiválasztott beállításra vált.  
Nyomja meg az “ALARM 1” vagy „ALARM 2“ gombot (6 vagy 7) a riasztási ciklusra 
váltáshoz. 

 
 Riasztási ciklus beállítása: Nyomja meg a ►► vagy a ◄◄ gombot (4 vagy 3), hogy  

be tudja állítani az ébresztési ciklust: (1 - 7 minden nap; 1 – 5 = Hétfő -  péntek; 
6 - 7 hétvége) 

 

Az „ALARM 1” vagy „ALARM 2“ gomb (6 vagy 7) újbóli megnyomásával 
átveszi és aktiválja a beállításokat, a hozzátartozó riasztás kijelzés (ébresztő jel vagy 
rádió) felvillan. 
 

Az ébresztés funkció be/kikapcsolása 
 

Az ébresztés funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg Standby (készenléti) módban 
az “ALARM 1” vagy „ALARM 2“ gombot. A hozzátartozó riasztás jelző kialszik vagy felvillan, 
ha az ébresztés funkció aktív. 
 

Ébresztés funkció befejezése 
 

 Az ébresztés funkció alatt nyomja meg a három “ALARM OFF” gomb közül az egyiket (6; 
7; vagy 8) hogy az ébresztés funkciót az adott napra befejezze.   

 Az ébresztés funkció alatt villog a hozzátartozó ébresztő jel kijelző.  
 Az ébresztés funkció továbbra is aktív és a következő beprogramozott időpontban újra 

elindul. 
 

Snooze – Szundi funkció 
 

 Az ébresztés funkció megszakításához érintse meg a “SNOOZE” érzékelő gombot (9). 
Az ébresztés funkció 9 perc után újraindul.  

 A szundi funkció alatt villog a hozzátartozó ébresztő jel kijelzés.  
 A szundi funkció befejezéséhez nyomjon meg egyet az „Alarm OFF“ gombok 

közül (6; 7 vagy 8). 
 

Sleep - Elalvás funkció 
 

 Az elalvás funkciót automatikusan kikapcsolja a készülék a beállított idő lejárta után.  
 Nyomja meg rádió üzemmódban újra a “SLEEP“ gombot (2), hogy a működési időt 

Off=Aus=Ki, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 és 90 percre tudja beállítani.  
 A beállított idő lejárta után a rádió automatikusan kikapcsol.  
 Ha alvás üzemmódban újra megnyomja a “SLEEP“ gombot (2), akkor kijelzi a 

hátralévő időt.  
 Hogy a funkciót korábban le tudja állítani, nyomja meg a rádió BE / KI gombot (8).  
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INFORMÁCIÓK KIJELZÉSE 
 

 Nyomja meg Standby-ban újra az Y-M-D gombot (5), hogy az évet, dátumot; az óraidőt 
és a hét napjait kijelezze. (d1 = Hétfő, d2 = Kedd, d3 = Szerda,  
d4 = Csütörtök, d5 = Péntek; d6 = Szombat és d7 = Vasárnap).  

 Hogy rádió üzemmódban kijelezze a beállított frekvenciát, röviden meg kell nyomnia a  
►► vagy ◄◄ gombot (4 vagy 3).   

KIJELZÉS FÉNYEREJE 
 

 Három fényerő fokozat (világos, közepes vagy kikapcsolt) állítható be, ehhez Standby 
(készenléti) üzemmódban ismételten nyomja meg a “DIMMER” gombot (2).   

KIVETÍTŐ 
 

 Az óraidő kivetítés bekapcsolásához nyomja meg a “PROJECTOR“ gombot (1). 
 Forgassa el a kivetítőt (+/- 90°), hogy a kivetítés szögét /-pozícióját meg tudja változtatni.  
 Nyomja meg és tartsa lenyomva a “180° FLIP” gombot (1) a kijelző 180°-os 

elforgatásához.                                                                                                        
Megjegyzés: Az effektív hatótáv kb. 0,5 - 3 méter, a kivetített óraidő csak besötétített 
helyiségben látható.   

USB-S KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE 
 

Ha egy külső USB-s készüléket (pl. mobiltelefon) egy USB kábellel (nem szállítjuk vele) az 
USB aljhoz csatlakoztat, automatikusan tölteni kezdi. A rádió nem képes lejátszani a külső 
készüléken található anyagokat. 
 

Készülék ápolás 
 

 A készüléket egy puha és nedves kendővel tisztítsa meg, ezután hagyja 
megszáradni.  

 A tisztításhoz ne használjon erős tisztítókat, kefét vagy éles fém tárgyakat. Ezek károsíthatják 
a készülék felületét.   

 Ne merítse a készüléket vízbe és ne engedje, hogy nedvesség jusson a 
készülékházba. 

 

Tárolás 
 

 A készülék tárolásához távolítsa el a hálózati adaptert és tisztítsa meg a rádiót. 
 A készüléket tiszta és száraz helyen tárolja. 

 
 

   MŰSZAKI ADATOK 

URH / FM vételi tartomány:  87,5–108 MHz 
Adó memóriahelyek száma: 10   

Hálózati adapter   Bemenet: AC 100-240 V, 50/60Hz 
   Kimenet: DC 5 V,               1,5 A 
      

   IMPORTÁLÓ 

Wörlein GmbH Tel. +49 9103 71 67 0   
Gewerbestrasse 12 Fax.: +49 9103 71 67 12  
D 90556 Cadolzburg Email: service@woerlein.com 

Németország. Web: www.woerlein.com    

 

Műszaki  változtatások és nyomtatási hibák joga  fenntartva.   
Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com  
Sokszorosítás csak a  Woerlein GmbH kifejezett engedélyével.  
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