
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  

WT 221 
ÉBRESZTŐÓRA 

 

JELLEMZŐK: 
• Rádióvezérelt óra        

• Kézi időbeállítás        

• 12 vagy 24 órás kijelző LCD 

• Naptár kijelző   

• Időzóna (+/- 1 óra)   

• Riasztási szundi funkció        

• LCD háttérvilágítás 

       

BEÜZEMELÉS:    

• Először nyissa ki az elem tartó fedelét az óra hátulján. 
• Ellenőrizze a megfelelő polarizációt, helyezzen be a 2xAAA,1,5V elemeket a rekeszbe, és tegye vissza a fedelet. 

• Az elemek behelyezésekor az óra automatikusan beolvassa a rádióvezérelt időjelet. 
• Ha 6 perc elteltével a DCF-idő nem érkezett meg, manuálisan is beállíthatja az időt. (lásd a fejezet kézi időbeállítását) 
• Ha az óra nem tudja fogadni a jelet az első alkalommal, akkor egy órával később automatikusan megpróbálja újra fogadni a jelet. 

• Az óra minden nap 2.00-kor automatikusan fogadja a jelet. 
• Amikor az óra jelet keres, csak a WAVE gomb működik. 
 

Ha azt szeretné, hogy az idő 24 óra módban jelenjen meg, nyomja meg a MODE gombot 3 másodpercig. A FEL vagy a LE gombbal gombbal megjelenítés 12 vagy 24 óra közötti 
váltáshoz.  
Nyomja meg a MODE gombot 7-szer a normál idejű megjelenítéshez való visszatéréshez. 

 

FUNKCIÓBILLENTYŰK 

 

SZUNDI 
• Amikor a szundi riasztás csipog, nyomja meg a SNOOZE gombot, az ébresztő  5 percre történő szüneteltetéséhez, és a szundi funkció ismét használható.  
• A szundi funkció leállításához csak egyszer nyomja meg a többi gombot. 

• Nyomja meg a SNOOZE gombot az LCD 3 másodpercig való megvilágításához. 
 

RIASZTÓ BE/KI GOMB 

• Nyomja meg a gombot a riasztás bekapcsolt funkciójának aktiválásához. 
• Nyomja meg még egyszer az ALARM ON/OFF gombot a szundi funkció aktiválásához. 
• Nyomja meg ismét a ALARM ON/OFF gombot a riasztás bekapcsolásához 

 

ZÓNAKULCS 

• Nyomja meg a ZONE billentyűt az időzóna +1, -1 vagy 0 órára való módosításához 

 

MÓD KULCS 

• Normál idejű megjelenítéskor nyomja meg a MODE gombot a normál idejű megjelenítés és az ébresztési idő megjelenítése közötti váltáshoz. 

• Normál idejű megjelenítéskor nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot 3 másodpercig, a kézi időbeállítás módhoz 
• Riasztási idő kijelzőn nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot 3 másodpercig, és riasztási idő beállítása mód működni fog. 
 

HŐMÉRSÉKLET VÁLTÓ KULCS 

• Normál időben jelenik meg, nyomja meg a C/F gombot a Celsius és a Fahrenheit hőmérsékleti értékek közötti váltáshoz. 
 

HULLÁMKULCS 

• Normál idejű megjelenítés esetén nyomja meg és tartsa lenyomva a WAVE gombot 3 másodpercig, aktiválja a DCF jelolvasó funkciót. 
• Ha az ébresztőóra az DCF jelet keresi, nyomja meg egyszer a WAVE gombot a DCF jelolvasó funkció inaktiválásához. 

 

KÉZI IDŐBEÁLLÍTÁS 

Bizonyos esetekben az elemek behelyezése után előfordulhat, hogy az ébresztőóra nem tudja fogadni a DCF jelet. Ebben az esetben az időt manuálisan kell beállítani. 

• Nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot 3 másodpercig, és a "12 óra" villogni kezd. Nyomja meg a UP vagy a DOWN gombot a 12 vagy 24 órás időformátum 
kiválasztásához. 

• Nyomja meg a MODE gombot, ha a "második" számjegyek villogni kezdenek, majd nyomja meg az UP vagy a DOWN gombot a "második" és 0 törléséhez. 

• Nyomja meg újra a MODE gombot, és az "óra" számjegyek villogni kezdenek. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot az óra beállításához. 
• Nyomja meg újra a MODE gombot, és a "perc" számjegyek villogni kezdenek. Nyomja meg a UP vagy DOWN gombot a perc beállításához. 
• Nyomja meg újra a MODE gombot, és az "év" számjegyek villogni kezdenek. Nyomja meg a UP vagy DOWN gombot az év beállításához. 

• Nyomja meg újra a MODE gombot, és a "hónap" számjegyek villogni kezdenek. Nyomja meg a UP vagy DOWN gombot a hónap beállításához. 
• Nyomja meg újra a MODE gombot, és a "dátum" számjegyek villogni kezdenek. Nyomja meg a UP vagy DOWN gombot a dátum módosításához. 
• Nyomja meg ismét a Mód gombot a normál idejű megjelenítéshez való visszatéréshez. 

 

RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSA 

• Nyomja meg egyszer a MODE gombot, és megjelenik az ébresztési idő kijelzője. 

• Nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot 3 másodpercig, és az "óra" számjegyek villogni kezdenek. Nyomja meg a UP vagy DOWN  gombot az óra beállításához. 
• Nyomja meg újra a MODE gombot, és a "perc" számjegyek villogni kezdenek. Nyomja meg a UP vagy DOWN  gombot a perc beállításához. 
• Nyomja meg újra a MODE gombot, és a riasztás be lesz kapcsolva. 

• A riasztási idő beállítása után nyomja meg az ALARM ON/OFF gombot a riasztás bekapcsolása és szundi funkciójának aktiválásához vagy inaktiválásához 
• Nyomja meg a MODE gombot a normál megjelenítési módba való visszatéréshez 

 

IDŐZÓNA BEÁLLÍTÁSA 

• Nyomja meg a ZONE billentyűt az időzóna +1, -1 vagy 0 órára való módosításához 
 

Ezennel a Technotrade kijelenti, hogy ez a WT221 termék megfelel a 2014/53/EU és a ROHS 2011/65/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó 
rendelkezéseinek. Az eredeti uniós megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: www.technoline.de/doc/4029665502212 

 

Környezeti vételi hatások 

Az óra a vezeték nélküli technológiával pontos időt kap. Mint minden vezeték nélküli eszköz, a vételt talán a következő körülmények befolyásolják: 

SZUNDÍT 

Funkcióbillentyűk 

LCD kijelző 



• nagy átviteli távolság 

• közeli hegyek és völgyek 

• autópálya, vasút, repülőterek, nagyfeszültségű kábel stb. közelében.  
• építkezés közelében 

• Magas épületek között 
• betonépületek belsejében 

• elektromos készülékek (számítógépek, TV-k stb.) és fémszerkezetek közelében 

• mozgó járművek belsejében 

Helyezze az órát olyan helyre, ahol optimális a jel, azaz közel van egy ablakhoz, és távol van a fémfelületektől vagy az elektromos készülékektől. 
 

Óvintézkedések 

• Ezt a főegységet csak beltérben szabad használni. 
• Ne tegye ki az egységet túlzott erőnek vagy ütésnek. 

• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, pornak vagy páratartalomnak. 
• Ne merítse vízbe. 
• Kerülje a maró anyagokkal való érintkezést.   

• Ne dobja ezt a készüléket tűzbe, mert felrobbanhat. 
• Ne nyissa ki a belső háttáskát, és ne babrálja meg a készülék egyetlen alkatrészét sem. 
 

Akkumulátorok biztonsági figyelmeztetései 
• Csak alkáli elemeket használjon újratölthető elemeket nem. 
• Az elemeket megfelelően szerelje fel a polaritások (+/-) megfelelő összeillesztésével. 

• Mindig cserélje ki az elemek teljes készletét. 
• Soha ne keverje össze a használt és az új elemeket. 
• Azonnal vegye ki a lemerült elemeket. 

• Vegye ki az elemeket, ha nincs használatban. 
• Ne töltse fel újra, és ne dobja az elemeket tűzbe, mert az elemek felrobbanhatnak. 
• Győződjön meg arról, hogy az elemeket fémtárgyaktól távol tárolják, mivel az érintkezés rövidzárlatot okozhat. 

• Kerülje az akkumulátorok szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek való kitenni. 
• Tartsa az összes elemet gyermekektől elzárva. Ez fulladásveszély. 
 

A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja! 
 

Az elemekre vonatkozó törvényi előírás: 

A régi elemek nem tartoznak a háztartási hulladékhoz, mert károsíthatják az egészséget és a környezetet. A használt elemeket ingyenesen visszaküldheti 

kereskedőjéhez és gyűjtőhelyére. Végfelhasználóként a törvény kötelezi magát amellett, hogy visszavigye a szükséges elemeket a forgalmazókhoz vagy egyéb 

gyűjtőpontokhoz! 

 

 

 

Az elektromos készülékekre vonatkozó törvény: 

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az általános háztartási hulladéktól elkülönítve kell az elektromos eszközöket eldobni, amikor eléri hasznos élettartamának 

végét. Vigye el egységét a helyi hulladékgyűjtő pontra vagy újrahasznosító központba. Ez vonatkozik az Európai Unió valamennyi országára és más, külön 

hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra is. 

 


