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WT290 – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Kijelző áttekintése: 
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Felülnézet:  

 

Leírás: 
1 - AM / PM ikonok (csak 12 órás módban) 
2 – Idő       
3 – Jelvétel ikon (rádióantenna)  
4 – Hétköznapok ikonok     
5 – Hónap és nap      
6 – Beltéri hőmérséklet      
7 – Alacsony töltöttségjelző   
8 – Időzóna ikon     
9 - Az ébresztés ideje 1. ikonnal 
10 - Az ébresztés ideje 2. ikonnal 
11 – Beállítás gomb 
12 – °C/°F/UP gomb 
13 – 12/24 / LE gomb 
14 – RIASZTÁS 1 gomb 
15 – RIASZTÁS 2 gomb 
16 – Szundi/Fény gomb 
17 – Elemtartó rekesz (behúzott fedéllel) 

 

KEZDETI MŰKÖDÉS  

• Nyissa fel az akkumulátor fedelét az óra hátulján. 

• Helyezzen be 3 x új AAelemet az elemtartóba a megfelelő "+" és "-" polaritás 

figyelembevételével. 

• Csúsztassa be az elemtartó fedelét a visszahelyezéséhez.  Az órán felvillan 

az összes ikon és egy jelhang hallható. 

• Néhány másodperc múlva az óra automatikusan elindítja a DCF77 időjel 

vételét.   
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DCF77 SIGNAL VÉTEL- ÉS JELJELZŐ  

Az óra bekapcsolása után elkezdi fogadni a DCF jelet. Az  ikon villog. 

DCF jel  vétele   (  villogó ikon) 

Sikeres vétel     (    az ikon statikussá válik) 

Sikertelen vétel   (    az ikon eltűnik)  

 

AUTOMATIKUS FOGADÁS 

Az óra minden nap 1:00, 2:00 és 3:00 órakor indítja el az automatikus vételt. Ha nem 

kapja meg a DCF időjelet 3:00-kor, ha akkor sem, akkor 4:00-kor kezdi meg a vételt.  

Ha ismét nem sikerül, akkor 5:00 órakor kezdődik a vétel.  Ha ismét sikertelen, 

másnap 1:00 órakor újra elindul az automatikus fogadás.    

 

 KÉZI VÉTEL 

A normál idő kijelzőjének megtekintése közben nyomja meg és tartsa lenyomva a 

12/24 / DOWN gombot  a  DCF77 indításához, és a rádióantenna ikonja villog. 

Nyomja meg újra a  12/24 / LE gombot  a  DCF77 vétel leállításához, és a 

rádióantenna ikon már nem jelenik meg. 

 

12 / 24 ÓRÁS IDŐ KIJELZÉSE 

A normál idő megjelenítésének megtekintése közben  nyomja meg  a 12 /24 / LE 

gombot a 12 órás és 24 órás idő közötti kijelzéséhez. 12 órás kijelzés esetén az AM 

ikon a dél előtti időben, a PM ikon pedig a dél utáni időben jelenik meg. 
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IDŐ BEÁLLÍTÁSA 

• A normál idő kijelzésének megtekintése közben tartsa lenyomva a SET gombot  

az időbeállítás megadásához, és az óra számjegyei villognak.  Nyomja meg 

a °C / ° F / UP vagy a 12/24 / DOWN gombot az óra beállításához. 

• Nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez, és a percjegyek villognak.  

Nyomja meg a °C / ° F / UP vagy a 12/24 / DOWN gombot a perc beállításához . 

• Nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez, és az évszámok villognak.  

Nyomja meg a °C / ° F / UP vagy a 12/24 / DOWN gombot az év beállításához. 

• Nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez, és a hónap számjegyei villognak.  

Nyomja meg a °C / ° F / UP vagy a 12/24 / LE gombot a hónap beállításához. 

• Nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez, és a dátum számjegyei villognak.  

Nyomja meg a °C / ° F / UP vagy a 12/24 / DOWN gombot a  dátum 

beállításához. 

• Nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez, és az időzóna számjegyei 

villognak.  Nyomja meg a °C / ° F / UP vagy a 12/24 / DOWN gombot az 

időzóna értékének -12 és +12 óra közötti beállításához. Például a +0 -t használja 

Németországban, a -1 pedig az Egyesült Királyságban. 

• Nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez és az időbeállításból való 

kilépéshez. 

Megjegyzés: 

• Az időzóna ikon (ZONE)  megjelenik a kijelzőn, ha egy időzóna be van állítva 

(0 mellett) 

• Nyomja meg és tartsa lenyomva a °C/°F  / UP vagy a 12/24 / DOWN gombot  

a beállítási folyamat felgyorsításához. 
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• A beállításból automatikusan visszatér az időmegjelenítési módba a készülék, 

ha 30 másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot. 

 

RIASZTÁS BEÁLLÍTÁS 

• Nyomja meg az ALARM 1  gombot az 1. riasztás be- és kikapcsolásához. Az 

1. riasztás ikon akkor jelenik meg, ha az 1. riasztás aktív, és nem jelenik meg, 

ha az 1. riasztás nem aktív. 

• Tartsa lenyomva az ALARM 1  gombot az 1.  riasztás beállításának 

megadásához  , és az óra számjegyei villognak.    Nyomja meg a °C / ° F / 

UP vagy a 12/24 / DOWN gombot  az 1. riasztási óra beállításához. 

• Nyomja meg az ALARM 1 gombot a megerősítéshez, és a percjegyek villognak. 

Nyomja meg a °C/°F / UP vagy a 12/24 / DOWN gombot az 1. riasztás percének 

beállításához. 

• Nyomja meg az ALARM 1 gombot a riasztási beállítás megerősítéséhez és 

kilépéséhez. 

• Használja az ALARM 2 gombot az ALARM 1 gomb helyett a fentiek szerint a 

2. riasztás beállításához. 

Megjegyzés: 

• Nyomja meg és tartsa lenyomva a °C/°F / UP vagy a 12/24 / DOWN gombot  a beállítási 

folyamat felgyorsításához. 

• A beállításból automatikusan visszatér az időmegjelenítési módba a készülék, ha 30 

másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot. 

• Az aktív riasztási hang alatt nyomja meg bármelyik gombot, kivéve a SNOOZE gombot a 

riasztás leállításához, és a riasztás másnap ugyan akkor ismét megszólal. 
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• A riasztási hang időtartama 2 perc, és a riasztási hangsebesség ez időtartam alatt növekszik 

 

SZUNDI FUNKCIÓ 

Amikor a riasztási hang aktív, nyomja meg a SNOOZE / LIGHT gombot a szundi 

módba való belépéshez, és a Zz ikon  és a  riasztás ikon villogni fog. A riasztás 5 

perc múlva újra megszólal. Az aktív riasztási hang alatt nyomja meg bármelyik 

gombot, kivéve a SNOOZE gombot a riasztás leállításához, és a riasztás másnap 

ugyan akkor ismét megszólal. 

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS 

Nyomja  meg a  SNOOZE/LIGHT gombot a háttérvilágítás 5 másodpercre történő 

bekapcsolásához. 

 

HŐMÉRSÉKLET °C-BAN VAGY °F-BAN 

Normál kijelző mód esetén nyomja meg a °C/°F / UP gombot a °C vagy °F 

hőmérsékleti egységként való beállításához. 

Megjegyzés: a megjelenített hőmérsékleti tartomány 0 °C és +50 °C között van 

 

ALACSONY TÖLTÖTTSÉG JELZŐ 

Az alacsony töltöttség jelző ikon  akkor jelenik meg, ha az elemek 

energiafogyasztása alacsony. Hamarosan cseréljen új elemeket. 

 

HIBAELHÁRÍTÁS 

Ha az óra irreleváns időt jelenít meg, vagy nem működik megfelelően, amit esetleg 

elektrosztatikus kisülés vagy más interferencia okoz, csúsztassa ki az elemtartó 
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fedelét, vegye ki az elemeket, és helyezze vissza őket a megfelelő +/- polaritás 

betartásával. Az egység visszaáll az alapértelmezett beállításokra, és újra be kell 

állítania.  

 

A Technotrade kijelenti, hogy ez a termék WT 290 megfelel a 2014/53/EU irányelv 

és a ROHS 2011/65 / EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó 

rendelkezéseinek. Az eredeti EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő címen 

található: www.technoline.de/doc/4029665002903 

 

KÖRNYEZETI BEFOGADÁSI HATÁSOK

  

Az óra vezeték nélküli technológiával kapja meg a pontos időt. Ugyanúgy, mint 

minden vezeték nélküli eszköz, a vételt a következő körülmények befolyásolhatják: 

• nagy átviteli távolság  

• közeli hegyek és völgyek 

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

• Építkezés közelében 

• magas épületek között 

• betonépületeken belül 

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

• mozgó járműveken belül 

Helyezze az órát olyan helyre, ahol optimális a jel, azaz közel az ablakhoz, távol a 

fémfelületektőlvagy az elektromos készülékektől. 

 

http://www.technoline.de/doc/4029665002903
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ÓVINTÉZKEDÉSEK

  

• Ezt az órát csak beltérben lehet használni. 

• Ne tegye ki az egységet túlzott erőnek vagy ütésnek. 

• Ne tegye ki az egységet szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, 

pornak vagy páratartalomnak. 

• Ne merítse vízbe. 

• Kerülje a maró anyagokkal való érintkezést.   

• Ne dobja tűzbe ezt az egységet, mert felrobbanhat. 

• Ne nyissa ki a belső hátlapot, és ne manipulálja a készülék egyetlen alkatrészét 

sem. 

 

 

AKKUMULÁTORBIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

  

• Csak alkáli elemeket használjon, újratölthető elemeket ne. 

• Helyezze be az elemeket helyesen a polaritás (+/-) egyeztetésével. 

• Mindig cserélje ki az elemek teljes készletét, amikor szükséges. 

• Soha ne keverje össze a használt és az új elemeket. 

• Azonnal távolítsa el a lemerült elemeket. 

• Vegye ki az elemeket, ha nem használja a készüléket. 

• Ne töltse fel és ne dobja tűzbe az elemeket, mert az elemek felrobbanhatnak. 

• Győződjön meg arról, hogy az elemeket fémtárgyaktól távol tárolja, mivel az 

érintkezés rövidzárlatot okozhat. 

• Kerülje az akkumulátorok szélsőséges hőmérsékletnek, páratartalomnak vagy 

közvetlen napfénynek való kitettségét. 

• Az összes elemet tartsa távol gyermekektől. Fulladásveszélyt jelentenek. 
 

A terméket csak rendeltetésszerűen használja! 
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A vám figyelembevétele az akkumulátortörvény szerint 

A régi akkumulátorok nem tartoznak a háztartási hulladék közé, mert 

károsíthatják az egészséget és a környezetet. A használt elemeket 

ingyenesen visszaküldheti kereskedőjéhez és gyűjtőpontjaihoz. 

Végfelhasználóként a törvény szerint kötelezi el magát amellett, hogy visszahozza a 

szükséges elemeket a forgalmazókhoz vagy más gyűjtőpontokhoz! 

 

A vám figyelembevétele az elektromos készülékek törvénye szerint 

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az általános háztartási hulladéktól 

elkülönített elektromos eszközöket akkor kell ártalmatlanítania, amikor 

az eléri hasznos élettartamának végét. Vigye el egységét a helyi 

hulladékgyűjtő pontra vagy újrahasznosító központba. Ez az Európai Unió 

valamennyi országára vonatkozik, és más, elkülönített hulladékgyűjtési rendszerrel 

rendelkező európai országokra is. 

 

 


