
Asztali digitális óra, ébresztő és szundi funkcióval, háttérvilágítással, fehér 

 Funkciók 

1. Állítsa be az időt, évet, (4-es gomb) hónapot, napot, (1-es gomb) hőmérsékletet ( o C; 

F) ( 2-es gomb) 

2. Szundi, lámpa vezérlés (3-as gomb) 

3. Funkcióválasztó gomb (5-ös gomb) 

4. Ébresztés vezérlésgomb (6-os gomb) 

5. Fényérzékelő választógomb (8-as gomb) 

6. Akkumulátor fedél (7-es gomb) 

 Első lépés 

Helyezze be az elemeket, nyissa ki az elemfedelet és helyezze be a 3X AAA elemet. Majd 

állítsa be az időt. (7-es gomb) 

 Idő beállítások 

Nyomja meg a funkcióválasztó gombot (5-ös gomb) az idő beállításához, vegye figyelembe a 

12 órás időtartamot. (1-es gomb) Délelőtt – PM vagy délutáni időszakról-AM van szó. A PM 

felirat után megjelenik az idő. A gomb megnyomásával beállíthatja a percet is. (2-es gomb) 

Állítsa a funckióválasztó gombot zárt helyzetbe. (5-ös gomb) 

 Ébresztő óra beállítások 

Nyomja meg a funkcióválasztó gombot az ébresztés beállításához. (5-ös gomb) Nyomja meg 

a gombot a hónap beállítás idejére, vegye figyelembe a 12 órás időtartamot. (délelőtt vagy 

délutáni időszakról van szó) A PM felirat után megjelenik az idő. (2-es gomb) A gomb 

megnyomásával beállíthatja a percet is. Állítsa a funckióválasztó gombot zárt helyzetbe. (5-

ös gomb) 

 Dátum beállítás 

Nyomja meg a funkcióválasztó gombot a dátum beállításához. (5-ös gomb) Állítsa be az évet, 

(1-es gomb) hónapot, napot a kívánt dátumra. (2-es gomb) Állítsa a funckióválasztó gombot 

zárt helyzetbe. (5-ös gomb) 

 12/24 órás beállítás 

Nyomja meg a funkcióválasztó gombot a beállításhoz. (5-ös gomb) Ha sikerült a beállítás, 

akkor a bal felső sarokban egy kis 24 jel jelenik meg. (4-es gomb) Állítsa a funckióválasztó 

gombot zárt helyzetbe. (5-ös gomb) 

 Ébresztés kapcsolás beállítás 

Kapcsolja a riasztás vezérlőgombját nyitott helyzetbe, ha sikerül riasztás jel jelenik meg. (6-os 

gomb) Állítsa a funckióválasztó gombot zárt helyzetbe. (5-ös gomb) 

 Világítás használatával szundi beállítás 



Amikor a riasztási hang csengeni kezd, akkor nyomja meg a szundi gombot. (3-as gomb) A 

riasztás hangja 4-6 perc után megszűnik. A lámpák háttérvilágítása világít, a szundi világítás 

bármikor bekapcsol. (3-as gomb) 

 Fényérzékelő vezérlő funkció 

Helyezze az érzékelő választógombját nyitott helyzetbe, az ébresztőóra automatikusan a 

külső környezet intenzitásának hatására lesz nyitott helyzetben. (8-as gomb) A fényszint 

hatása összefügg a környezettel, ha a külső környezet gyenge akkor a háttérfény bekapcsol 

és fordítva. Állítsa a funckióválasztó gombot zárt helyzetbe. (8-as gomb) 

 Karbantartás és tárolás 

Ha az ébresztőórát nem használja, akkor kérjük ne helyezze az akkumulátort az eredeti 

csomagolódobozzal együtt. Használjon puha ruhát vagy papírtörlőt az óra tisztításához. Az 

ébresztőórát tartsa tisztán és szárazon a problémák elkerülése érdekében. 

 

 


