
3D Digitális, LED-es óra 

Haszﾐálati útﾏutató 

Haszﾐálat 

1. Távolítsa el a ﾏűaﾐyag fóliát az óra hátuljáﾐ található CRヲヰンヲ 
eleﾏtartóHól. Ez az eleﾏ Hiztosítja, hogy az óra ﾏegőrizze a 
Heállításokat, akkor is, ha az USB tápegység ﾐiﾐIs 
csatlakoztatva. 

2. Csatlakoztassa a IsoﾏagHaﾐ található USB tápkáHelt az 

órához és egy USB hálózati adapterhez. 

Idő beállítása 

Az idő Heállításához ン ﾏásodperIig tartsa ﾐyoﾏva az óra tetejéﾐ-

közepéﾐ található Mode goﾏHot ふaz óraﾏutató villogﾐi kezdぶ. 
Az Up / Down goﾏHokkal állítsa He az órák száﾏát. 
Nyomja meg egyszer a Mode gombot és az Up / Down gombokkal 

állítsa He a perIek száﾏát. 
A Heállítás Hefejezéséhez egyszer ﾐyoﾏja meg a Mode gombot. 

A ヱヲ/ヲヴ órás forﾏátuﾏ ﾏegváltoztatásához ン ﾏásodperIig tartsa 
nyomva az Up gombot ふaz óra ﾏutató ヱヲ-es jelzést ﾏutatぶ. 
Az Up gomb ン ﾏásodperIes ﾐyoﾏva tartásával visszaválthat ヲヴ 
órás kijelzésre. 

Ébresztő beállítása 

Az éHresztés Heállításáﾐak ﾏegkezdéséhez egyszer nyomja meg a 

Mode gombot (az AL felirat világítaﾐi kezd az óra elejéﾐぶ. 

Az éHresztési idő Heállításához tartsa ﾐyoﾏva a Mode goﾏHot 3 

ﾏásodperIig ふaz óraﾏutató villogﾐi kezdぶ. 
Az Up / Down goﾏHokkal állítsa He az órák száﾏát. 
Nyomja meg egyszer a Mode gombot és az Up / Down gombokkal 

állítsa He a perIek száﾏát. 
A Mode gombot ﾏég egyszer megnyomva állíthatja be a Szundi 

idejét ふkésleltetett éHresztésぶ. A Szundi 5-6ヰ perI közötti időre 

állítható He. 
A Mode goﾏH ﾏegﾐyoﾏásával Hefejezheti a Heállításokat. 

Az éHresztés be- vagy kikapIsolásához egyszer nyomja meg a 

Down gombot (a világító AL felirat jelzi a HekapIsolt éHresztést). 

Aﾏikor az éHresztő HekapIsol a Mode gomb egyszeri 

ﾏegﾐyoﾏásával tudja aktiválﾐi a Szuﾐdi-t (az AL felirat villogni 

kezd). 

Az éHresztés kikapIsolásához egyszer ﾐyoﾏja ﾏeg a Down 

gombot. 

Éjszakai ﾏód 

Az óra autoﾏatikusan elhalváﾐyul, aﾏikor éjszakai ﾏódHa kapIsol. 

Az éjszakai ﾏódot ki- HekapIsolﾐi a Mode goﾏH kétszeri 
ﾏegﾐyoﾏása utáﾐ az Up / Down gombokkal tudja. 

Az alapértelﾏezett éjszakai ﾏód időiﾐtervalluﾏ ヱ8:ヰヰ – 6:00 

közötti értékre vaﾐ Heállítva. 

Az érték ﾏegváltoztatásához kövesse az aláHHi lépéseket: 

1. Kétszer nyomja meg a Mode gombot 

2. Az Up / Down gombokkal kapcsolja He az éjszakai ﾏódot ふaz 
óráﾐ Oﾐ jelzés legyeﾐぶ 

3. Tartsa ﾐyoﾏva ン ﾏásodperIig a Mode goﾏHot és az Idő 
Heállításﾐál leírt ﾏódoﾐ állítsa He az éjszakai ﾏód kezdetéﾐek 
idejét (az óra közepéﾐ található felső poﾐt világítani kezd) 

4. Állítsa He az éjszakai ﾏód végéﾐek idejét ふaz óra közepéﾐ 
található alsó pont világítani kezd) 

5. A Heállítást a Mode goﾏH egyszeri ﾏegﾐyoﾏásával fejezheti 
be. 

Féﾐyerő beállítása 

ン külöﾐHöző féﾐyerősség Heállítására vaﾐ lehetőség. A féﾐyerőt az 
Up goﾏH egyszeri ﾏegﾐyoﾏásával tudja Heállítaﾐi. 

 

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 írásbeli eﾐgedélye ﾐélkül 
ﾐeﾏ ﾏásolható, sokszorosítható seﾏ elektroﾐikusaﾐ, seﾏ papír 
alapoﾐ, seﾏ részbeﾐ, seﾏ egészbeﾐ. 

A haszﾐálati útﾏutatóba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. 

 


