
Haszﾐálati útﾏutató 

LED-es óra dátuﾏ-hőﾏérséklet kijelzéssel, táviráﾐ┞ítós 

Az óra ﾏűködtetéséhez eg┞ USB áraﾏforrásra ふUSB hálózati adapter, PC/Laptop USB Isatlakozója stH.ぶ vaﾐ szükség. 
A csomag az USB adaptert ﾐeﾏ, Isak a szükséges összekötő káHelt (1,5m) tartalmazza. 

Ahhoz, hog┞ az óra a Heállításokat áraﾏszüﾐet esetéﾐ is ﾏegőrizze ヲ db 1.5V AAA ﾏéretű Ieruzaeleﾏre vaﾐ szükség, 
amelyet az óra hátlapjáﾐ található tartóHa kell behelyezni ふaz eleﾏ ﾐeﾏ tartozékぶ. 

 

Általáﾐos Heállítások 

1. Csatlakoztassa az órát az USB áraﾏforráshoz 

2. Az óra hátlapjáﾐ ﾐ┞oﾏja ﾏeg a SET goﾏHot 
3. A +/- goﾏHokkal állítsa He a ヱヲ vag┞ ヲヴ órás forﾏátuﾏot, majd nyomja meg a SET gombot 

4. A +/- gombokkal állítsa He az Órát, majd nyomja meg a SET gombot 

5. A +/- goﾏHokkal állítsa He a PerIet, majd nyomja meg a SET gombot 

6. A +/- goﾏHokkal állítsa He az Évszáﾏot, majd nyomja meg a SET gombot 

7. A +/- goﾏHokkal állítsa He a Hóﾐapot, majd nyomja meg a SET gombot 

8. A +/- goﾏHokkal állítsa He a Napot, ﾏajd nyomja meg a SET gombot 

9. A +/- goﾏHokkal állítsa He a Hőﾏérséklet kijelzés forﾏátuﾏát ふ°C/°F), ﾏajd a Heállítás Hefejezéséhez nyomja 

meg a SET gombot 

A féﾐyerő Heállítása 

1. A féﾐ┞erő Heállításához ﾐ┞oﾏja ﾏeg a  goﾏHot. Választhat automatikus vag┞ ﾏaﾐuális féﾐ┞erő Heállítást. 
2. Autoﾏatikus Heállítás esetéﾐ a kijelzőﾐ „L-AU” felirat jeleﾐik ﾏeg, a Heállítás ﾏeﾐtéséhez ﾐ┞oﾏja ﾏeg az OK 

gombot 

3. Maﾐuális Heállítás esetéﾐ a kijelzőﾐ „L-01” ~ „L-10” felirat jeleﾐik ﾏeg. A kíváﾐt féﾐ┞erőt ヱヰ lépésHeﾐ a +/- 

gombokkal lehet Heállítaﾐi. A Heállítás Hefejezéséhez ﾐ┞oﾏja ﾏeg az OK gombot. 

 

 



 

Az éHresztőóra Heállítása 

1. Két éHresztést tud Heállítaﾐi az óráﾐ. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőﾐ ﾏegjelenik a  ikoﾐ és a Heállított 

első éHresztési idő. Ha ﾏég egyszer megnyomja a  gombot megjelenik  ikoﾐ és a Heállított ﾏásodik 
éHresztési idő. 

2. A SET goﾏH ﾏegﾐ┞oﾏásával tudja ﾏegváltoztatﾐi a kiválasztott éHresztés Heállításait 
3. A +/- gombokkal tudja ki- bekapcsolni (ALOF / ALON) az ébresztést, ﾏajd ﾐ┞oﾏja ﾏeg a SET goﾏHot 
4. A +/- goﾏHokkal állítsa He az Órát, majd nyomja meg a SET gombot 

5. A +/- gombokkal állítsa be a Percet, majd nyomja meg a SET gombot 

6. A +/- gombokkal tudja beállítaﾐi az éHresztés g┞akoriságát: 
a. A kijelzőﾐ dA-Yヵ Heállítás: dupla hétvégi éHresztés 

b. A kijelzőﾐ dA-Y6 Heállítás: eg┞szeri hétvégi éHresztés 

c. A kijelzőﾐ dA-Y7 Heállítás: éHresztés ﾏiﾐdeﾐ ﾐapoﾐ 

7. A Heállítás Hefejezéséhez ﾐ┞oﾏja ﾏeg a SET goﾏHot 

ÉHresztéskor Hárﾏel┞ik goﾏH ﾏegﾐ┞oﾏásával kikapIsolhatja az éHresztést. A következő éHresztés autoﾏatikusaﾐ 
aktiválódik 

 

Időﾏérés és visszaszáﾏlálás 

1. Az időﾏérés ﾏód aktiválásához a táviráﾐ┞ítóﾐ ﾐ┞oﾏja ﾏeg a  gombot. A kijelzőﾐ ヰヰ:ヰヰ látható 

(perc:ﾏásodperIぶ. Az OK gomb megﾐ┞oﾏásával tudja eliﾐdítaﾐi vag┞ ﾏegállítaﾐi az időﾏérést. A  gombot 

hosszaﾐ ﾐ┞oﾏva tartva a száﾏláló ﾐullázódik és az óra visszavált a ﾐorﾏál idő/dátuﾏ kijelzésre. 

2. A visszaszáﾏlálás ﾏód aktiválásához a táviráﾐ┞ítóﾐ ﾐ┞oﾏja ﾏeg a  gombot. A 0-9 gombokkal állítsa He háﾐ┞ 
perI/ﾏásodperItől induljon a visszaszáﾏlálás ふpl. ヱヰ perI ヵ8 ﾏásodperI Heállításához írja He „1058”. Az OK 

goﾏH ﾏegﾐ┞oﾏásával tudja eliﾐdítaﾐi vag┞ ﾏegállítaﾐi a visszaszáﾏlálást. A  gombot hosszan nyomva 

tartva a száﾏláló ﾐullázódik és az óra visszaáll a ﾐorﾏál idő/dátuﾏ kijelzésre. 

 



EgyéH Heállítások 

1. Beállítások közHeﾐ a táviráﾐ┞ítóﾐ a +/- goﾏHokkal tud értéket Heállítaﾐi vag┞ Heírhatja közvetleﾐül a száﾏokat is. 

A Heállítást az OK goﾏH ﾏegﾐ┞oﾏásával tudja elﾏeﾐteﾐi. Ha ン ﾏásodperIig ﾐeﾏ ír He seﾏﾏit a Heállítás 
autoﾏatikusaﾐ ﾏeﾐtésre kerül. 

2. Az óra hátuljáﾐ található ヴ goﾏH fuﾐkIiója ﾏegeg┞ezik a táviráﾐ┞ítóﾐ található azoﾐos goﾏHokkal. A táviráﾐ┞ítóﾐ 
a SET gomb hosszú ﾏegﾐ┞oﾏásával válthat ﾏaﾐuális vag┞ autoﾏatikus féﾐ┞erő Heállítás között. 

3. A táviráﾐ┞ító  goﾏHjával kikapIsolhatja a kijelzőt. Ez Isak a kijelzőre vaﾐ hatással, az óra ﾐorﾏál ﾏódoﾐ 
továHH ﾏűködik. 

4. A táviráﾐ┞ítón a – gombot hosszan nyomva tartva ki vag┞ HekapIsolhatja a N┞ári időszáﾏítást. BekapIsolt 
állapotHaﾐ a kijelzőﾐ DTS ikon jelenik meg. 

5. A táviráﾐ┞ító FUNS és EN/CN goﾏHjai ﾐeﾏ reﾐdelkezﾐek fuﾐkIióval. 

 

TeIhﾐikai speIifikáIió 

- Anyaga: ABS 

- Kijelző típusa: LED 

- Kijelzés ﾏódja: Digitális 

- Tápellátás: USB ふヵV/ヱAぶ, az adapter ﾐeﾏ tartozék 

- USB káHel hossza: ヱ.ヵﾏ 

- Féﾐ┞erő: ヱヰ lépésHeﾐ állítható ﾏaﾐuálisaﾐ vag┞ autoﾏatikusaﾐ 

- Beállítási ﾏód: GoﾏHokkal vag┞ táviráﾐ┞ítóval 
- Meﾏória: ヲdH Iserélhető ヱ.ヵV AAA eleﾏ ふﾐeﾏ tartozékぶ 
- Mérete ふszé ┝ ﾏa ┝ ﾏéぶ: ンヲ ┝ ヱヰ,ヵ ┝ ン.ヰIﾏ 

- Töﾏege: ンヴヰg ふkáHel és eleﾏek ﾐélkülぶ 
- Tartozék: USB tápkáHel, táviráﾐ┞ító, felszereléshez saHloﾐ 

 

 

Ez a haszﾐálati útﾏutató a WPOWER®Huﾐgary Kft. tulajdoﾐát képezﾐi és szerzői jog védi. 

A WPOWER® Huﾐgary Kft. előzetes írásHeli eﾐgedélye ﾐélkül ﾐeﾏ ﾏásolható, sokszorosítható seﾏ 
elektroﾐikusaﾐ, seﾏ papír alapoﾐ, seﾏ részHeﾐ, seﾏ egészHeﾐ. 

A haszﾐálati útﾏutatóHaﾐ található adatok, leírások a terﾏék gyártójától szárﾏazﾐak, azok 
poﾐtosságáért és valóságtartalﾏáért a forgalﾏazó WPOWER® Huﾐgary Kft. seﾏﾏilyeﾐ felelősséget ﾐeﾏ 
vállal. 

 

 

 

 

 

 


