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1. Vklop  
 
Vstavite nove »AA« 1,5V LR6 alkalne baterije. Sekundni kazalec začne teči in se ustavi na 
12:00, nato začneta teči kazalca, za minute in ure, in se ustavita na ničti poziciji (12:00), to 
pomeni, da je prvotna nastavitev končana. (Če sekundni kazalec začne teči med 11:55 in 
12:00; naredi še en krog in se ustavi na 12:00; če minutni kazalec začne teči med 11:52 in 
12:00, naredi še en krog in se ustavi na 12:00). Ura začne nato sprejemati signal samodejno, 
kar traja približno 3–10  minut. Če je sprejem signala uspešen, bodo kazalci prešli na svoje 
pravilno mesto in bodo delovali normalno. Drugače se ura prestavi v normalen način in teče 
dalje nepravilno. Pri naslednji polni uri, se ponovi postopek. To traja do sprejema signala ali 
14 zaporednih ponovitev, nato se iskanje signala konča. 



 3 

2. Ročna nastavitev ure 
 
Ko ne izvajate ponovnega nastavljanja ure, pritisnite in držite M.SET tipko za 3 sekunde in 
nato vnesite nastavitve ročno, tako lahko nastavite čas, ki ga želite. Pritisnite tipko M.SET 
vsakič ko minutni kazalec preteče eno minuto. Če ne pride do pritiska na tipko v roku 7 
sekund, je konec izvajanja te funkcije. 
 
3. Vsiljeno sprejemanje signala 
 
Ko ura deluje normalno, pritisnite in držite REC. tipko za 3 sekunde, s tem se bodo vsi 
kazalci zavrteli in ustavili na izvornem položaju (12:00), nato lahko vsilite pogoje 
sprejemanja, če je sprejem uspešen, se bo signalna lučka prižgala 3-krat. Če do tega ne 
pride, ura deluje naprej glede na čas ki ga ima v spominu. 
 
4. Ponovna nastavitev (reset) 
 
Na zadnji strani naprave lahko vidite dva odprta kontakta. Ta kontakta lahko s pomočjo dveh 
kovinskih žic povežete in s tem povzročite kratek stik. Tako dosežete ponastavitev ure na 
začetno nastavitev, kot je zapisano v poglavju »1. Zagon«. 
5. Tehnični podatki 
 
Vgrajeni sprejemnik radijskega signala lahko lovi časovni signal DCF 77,5 / MSF 60KHz: 
 

- delovna napetost      1,3 do 1,7 V  
- temperaturno območje delovanja    0 do 55°C 
- poraba baterije      150 μA 
- baterijski tipi, ki jih lahko uporabljate    LR 14 / LR 6 AA 
- iskanje signala s pomočjo sprejemnika   12-krat na dan 
- samodejen preklop iz letnega na zimski čas ali obratno približno 3 minute 

 
6. Možni vzroki motenj 
 

- Gospodinjski aparati brez dušilca radijskih motenj. 
- TV sprejemnik oddaljen manj kot 2 metra. 
- Naprave ki oddajajo visoko frekvenco. 
- V večjem območju okoli oddajnika, 1500 km in več, lahko imajo topografski in 

meteorološki pogoji velik vpliv na sprejem zaradi specifične pokritosti dolgih radijskih 
valov. 

 
Napaka: 
Kazalci se ne premikajo ko ste vstavili baterijo. 
Ura samodejno ne prikazuje pravilnega dneva, ker ni sprejela časovne nastavitve znotraj 10 
minut po vstavitvi baterij.   
 
Postopek: 
Poglejte napetost baterije, kontakte na bateriji in pravilno polarnost. Premikajte uro, na 
primer, premikajte jo od 45 do 90 stopinj, ali pa jo premaknite bližje oknu. Poglejte če se v 
bližini nahaja kakšen vir visoko frekvenčnih motenj. Ponovno vstavite baterije.  
Če kljub ponavljanju zagona ure večkrat zaporedoma, spreminjanja položaja ure, odstranitvi 
kakršnegakoli vira visoko frekvenčnih motenj, še vedno ne pride do samodejne nastavitve 
časa, pomeni da je prišlo do okvare oddajnika. Počakajte nekaj ur in nato ponovitev zagon 
ure. 
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7. Radijsko vodena stenska ura  
 
Nastavitve in nastavitev osvetlitve: 

1. Ura, baterijsko ohišje za 1x AA 
2. Ohišje za vir napajanja za 3 x AA 
3. Nastavitev svetlobnega senzorja 

AUTO samodejna prilagoditev svetlobe glede na svetlobo ambienta 
OFF  svetlobna luč izklopljena 
ON svetloba luč vedno vklopljena 

4. Možen priključek A/C napajalnika (neobvezno) 
 
V skladu z zakonodajo: 
Eurotime Uhrenvertriebs-GmbH, Schweinfurter Str, 24, 97337 Dettelbach 
Nemčija s tem izjavlja, da je izdelek skladen z osnovnimi potrebami in zahtevami Direktive 
199/5/EC. 
Kopijo podpisane in overjene deklaracije o skladnosti z zakonodajo lahko zahtevate na 
naslovu info@eurotime.eu 
 
Države v katerih so R&TT zahteve sprejete: 
Celotna EU, Švica in Norveška. 
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GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: EuroTime Radijsko vodena stenska ura s 
svetlobnim senzorjem (Ø x V) 30.5 cm x 4.5 cm črna 
Kat. št.: 67 21 27 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne 
teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. 
Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in 
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic 
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po 
preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-
Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 


