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Használati útmutató / Garancia  
 

Kijelző 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAGYAR  
 

Általános biztonsági előírások 
 
A készülék üzembe helyezése előtt nagyon alaposan olvassa el a 
használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintésre a 
garancialevéllel, a számlával, és lehetőség szerint a belső 
csomagolással együtt.  Amennyiben a készüléket harmadik 
személynek továbbadja, mellékelje a használati útmutatót is.  

• Ne működtesse a készüléket extrém  meleg, poros 

vagy nedves helyeken.  

• A készülék kizárólag privát használatra készült, csak 

az előírt célra használható.  A készülék csak házi 

használatra való, ipari célra nem alkalmas! 

• Az elemeket helyesen kell behelyezni. 

• Ne hagyja, hogy nedvesség vagy eső érje a készüléket.  

• Ne nyissa fel a készülék házát. 

• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, 

vegye ki az elemeket. 
• Külső hálózati egységek használatakor ügyeljen a 

megfelelő polaritásra és feszültségre.  
 

Gyerekek és érzékeny személyek  
• A gyerekek biztonsága érdekében ne hagyjon általuk elérhető 

helyen csomagolóanyagokat (műanyag zacskót, kartont, 

sztiroport stb.). 
 

FIGYELEM: 
Ne engedje a kisgyerekeket a fóliával játszani.  

Fennáll a  fulladás veszélye! 
 

Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi 

fogyatékosok (gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő 

ismeret híján levők használják, még akkor is, ha a biztonságukért felelős 

személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára.  

• Figyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak a 
készülékkel. 

 

Kijelző 
1 Időjárás előrejelzés (FORECAST)  
2 Hőmérséklet (TEMPERATURE), a hőmérséklet mértékegysége (°C 

vagy °F), aktuálisan kijelzett ébresztési idő (AL1 vagy AL2) 

kijelzése  

3 A helyiség klímájának kiértékelése (az utóbbi 12 óra 

trendje)  
4 Óraidő, dátum (M = hónap, D = nap), ébresztési idő 

kijelzése  
5 Hét napja  (MON = hétfő, TUE = kedd, WED = szerda), THU = 

csütörtök, FRI = péntek, SAT = szombat, SUN = vasárnap)  

6 "Délután" (PM) kijelzése a 12 órás kijelzési formátumnál  

7 Aktív ébresztés, szunnyadás funkció  

8 Légnedvesség (HUMIDITY)  

9 Komfort szint (COMFORT LEVEL)  

10 "Üres elem" jelzés 
 

A készülék üzembe helyezése 
 
Általában a kényes felületek fóliával védettek.  Távolítsa 
el ezeket a fóliákat.  

Elemek berakása (Az elemeket nem szállítjuk vele.) 

1. Nyissa ki a készülék hátoldalán lévő elemtartó rekeszt.  

2. Tegyen be 2 db 1,5 V-os R03 típusú mikroelemet. 
Ügyeljen a helyes polaritásra (lásd az elemtartó alját) 

3. Zárja vissza az elemtartót.  

MEGJEGYZÉS:  
Egy elemszimbólum megjelenése a kijelzőn arra 
utal, hogy az elemeket ki kell cserélni.  
 

FIGYELEM:  
• Az elemek kifuthatnak és elemsavat bocsátanak ki magukból. Ha 

a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az 

elemeket. 
 

• Nem azonos típusú elemeket, új és használt 
elemeket nem szabad egyszerre használni.  

• Az elemek nem valók a háztartási hulladék közé. Adja le a használt 

elemeket az erre illetékes gyűjtőhelyeken, vagy a kereskedőnél.  
 

FIGYELEM:  
Ne tegye ki az elemeket nagy melegnek, pl. erős napsugárzás, tűz 

vagy hasonló behatásnak.  Fennáll a  robbanás veszélye! 

Működés hálózati adapterrel (Az adaptert nem szállítjuk 

vele)  
A készüléket dugaszadapterrel is üzemeltetheti.  
1. Csatlakoztassa a hálózati adapter dugóját egy 

szabályosan szerelt védőérintkezős dugaszoló aljzathoz! 

2. Dugja a hálózati adapter dugóját a DC 44,5 V aljzatba.  
 

3. Egy adapter alkalmazásánál  (DC 4,5 - 5 V / 100 mA) figyeljen a 

helyes polaritásra, a készüléken lévő feliratoknak megfelelően.  
 

MEGJEGYZÉS:  

Ha hálózati adapterrel üzemelteti a készüléket, a kijelző 

tartósan világít.  

Kezelés 
 
Egy belső érzékelőn keresztül a készülék nemcsak a helyiség 

hőmérsékletét és a légnedvességet jelzi ki, hanem a helyiség klímájának 

értékelését is közli.  A mérés viszont nem mindig a tényleges időjárási 

viszonyokat jelzi ki.  Egy körülbelüli időjárás trend megtekintéséhez állítsa 

a készüléket egy nyitott ablak közelébe.  
 

MODE (üzemmód) gomb  
A normál óraidő kijelzés a standard kijelzés.  A készülék  kb. 7 másodperc 

után automatikusan átvált erre a kijelzésre.  

Nyomja meg a MODE gombot ismételten, a következő   

kijelzések közötti váltáshoz:   
Dátum AL1 (ébresztési idő) AL2 normál 

óraidő kijelzés Beállítások 

• Az UP / DOWN gombokkal végezze a beállításokat.  
 

• A MODE gombbal hagyja jóvá a beállításait.  
 

Óraidő beállítása  
1. Az ébresztési idő kijelzése közben tartsa a MODE gombot 3 

másodpercig nyomva.  Az óra jelzés villogni kezd. 

2. Állítsa be egymás után az órákat és a perceket.  

12 vagy 24 órás kijelzési formátum választása  

Az óraidő kijelzése közben tartsa a UP gombot 3 
másodpercig nyomva.  A 12 órás kijelzésnél déli 12 órától 
"PM" jelzés jelenik meg.  
 

A dátum beállítása  

1. Nyomja a MODE gombot, a dátum kijelzésre váltáshoz.  
 

2. Amíg a dátum kijelződik, tartsa a MODE gombot 3 

másodpercig nyomva.  Az év kijelzése elkezd villogni. 

 

3. Állítsa be most egymás után az évet, a hónapot és a napot.    

MEGJEGYZÉS:  

A tényleges nap automatikusan választódik ki.  
 

Ébresztési idő beállítása (AL1 / AL2)  

1. Válassza ki az ébresztési időt a MODE gombbal.   
2. Az ébresztési idő kijelzése közben tartsa a MODE gombot 3 

másodpercig nyomva.  Az óra jelzés villogni kezd. 

3. Állítsa be egymás után az órákat és a perceket.  
 

Ébresztési idő be- / kikapcsolása  
Mialatt az ébresztési idő kijelződik, nyomja meg az UP gombot, az 

ébresztési idő be- ill. kikapcsolására. Bekapcsolt ébresztési időnél 

megjelenik a  szimbólum a normál óraidő kijelzés mellett.   

MEGJEGYZÉS:  
Amint a beállított ébresztési időt az óra elérte, a  
szimbólum villog a kijelzőn.  Az ébresztő jelzőhangok 
közötti időtartam fokozódik lassúról gyorsabb 
üteműre.  

• Ébresztési idő deaktiválása a következő napig:  

Nyomja meg az UP gombot, vagy használja a szundi 
funkciót.  

• Szunnyadás funkció (Snooze)  

Nyomja meg a SNZ gombot, ekkor az ébresztő hang 
kb. 8 percre kikapcsolódik.  A szimbólum villog. 

 

Átkapcsolás a °C és °F hőmérséklet mértékegység 

között  

Nyomja ismételten a DOWN gombot, hogy °C-t vagy °F-t kiválassza.  
 

MAX / MIN gomb  
Nyomja meg a gombot ismételten, hogy a maximális, minimális 

vagy az aktuális hőmérsékletet /légnedvességet jelenítse meg.  
 

LIGHT gomb (hálózati adapteres működésnél nincs 

funkciója)  
Nyomja ezt a gombot, a kijelző háttérvilágításánek 
rövid időre való bekapcsolására. 
 

Tisztítás   

FIGYELEM:  

A készüléket  ne merítse vízbe.  

• Külső foltokat egy nedves ruhával - hozzáadott 

anyag nélkül - letörölhet. 

• A nedves ruha használata után törölje le száraz, puha 

törlővel.  
 

Műszaki adatok:  
 

Modell:........................................................

................................. WSU 7024

Hőmérséklet mérési 

tartomány: ............................... 

0 °C ... 50 °C (32 °F ... 

122 °F)

Légnedvesség mérési 

tartomány:................................................... 20 % – 90 %

Elemes 

működés:.............................................

................ 

2 db 1,5 V, AAA / R03 

mikroelem

Hálózati 

adapter:.......................................

.. 

DC 4,5 V, 100 mA, 

polaritás 

 

 

 

   

Nettó súly: ............................................... kb. 0,1 kg  
A műszaki és külső megjelenés változtatásának joga a 
termék állandó fejlesztése keretében fenntartva.  
 

 
 
 
 
 

 
 

A konformitási nyilatkozat 
 
A gyártó kijelenti, hogy a WSU 7024 készülék a következő 
irányelveknek megfelel:  

• EU irányvonal az elektromágneses összeférhetőségre  

2014 / 30 / EU 
 

• RoHS irányvonal 2011 / 65 / EU 
 
 
 
 
 

Garancia 
 

Garanciális feltételek  

• Az általunk forgalmazott készülékekre 24 hónapi 

garanciát vállalunk a vétel időpontjától számítva.  A 

garancia alapjául a vételt igazoló számla szolgál.  
• A garanciaigény teljesítése által a garancia ideje nem 

hosszabbodik meg.  Nem áll fenn jogosultság újabb garancia 
teljesítésre.  Ez a garancia vállalás részünkről, mint gyártó 
részéről szabad akaratból történik.  A törvényi szavatossági 
jogokat (utánteljesítés, visszalépés, kártérítés és csökkentés) 
ez a garancia nem érinti.  

 

A garanciális eljárás lebonyolítása   
Szerviz/garanciális kérdéseknél forduljon vevőszolgálatunkhoz 

SLI (Service Logistik International) 

Internet-Serviceportal:  

www.sli24.de  
Ott közvetlenül bejelentkezhet és megkap minden információt 

ahhoz, hogy a továbbiakban hogyan intézze a reklamációját.   
Egy személyi hozzáférési kód által, amit Önnek a bejelentkezés után 

azonnal közvetlenül megküldenek, követheti a reklamációs folyamat 

lefolyását online a szervizportálunkon.  
 

Eltávolítás 
 

Környezetvédelem   
Az elhasználódott készüléket ne dobja a normál 

háztartási hulladék közé. Vigye újrahasznosításra 

egy hivatalos gyűjtőhelyre. Így segít környezete 

védelmében.  
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