
  

 

Használati útmutató –  

Ébresztőóra világító számokkal 

 

Ébresztőóra világító számokkal 
 
Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót és 

őrizze meg a későbbi felhasználás céljából. 

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT: Az ébresztőórát jól 

megvilágított helyen kell elhelyezni legalább 12 órára a sötétben 

világító számjegyek és a mutatók aktiválásához. NE TEGYE 

KÖZVETLENÜL A NAPFÉNYRE.  

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

1) Távolítsa el az elemtartó fedelét, és helyezzen egy 1,5 V-os 

AA elemet a tartóba. Ellenőrizze, hogy a pólusok megfelelő 

irányba mutatnak-e, hogy a szalag az akkumulátor köré van-e 

helyezve, és hogy a szabad vége kifelé lóg-e (lásd az ábrát).  

2) Nyomja az elemet határozottan a tartó rekeszbe, helyezze 

be a szalagot a rekeszbe, és csúsztassa vissza a fedelet. 

3) Forgassa el az ébresztőóra hátoldalán található beállító 

tárcsát az idő beállításához. 

4) Az ébresztési idő beállításához forgassa el a beállító tárcsát, 

amíg a számlapon lévő ébresztési idő mutatója a kívánt időt nem 

mutatja. 

5) Csúsztassa a kapcsolót BE helyzetbe az ébresztés funkció 

aktiválásához. Az ébresztés funkció leállításához csúsztassa a 

kapcsolót KI helyzetbe.  

6) A fény aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva az 

ébresztőóra tetején található nagy kapcsolót. 

7) Vegye ki az elemet, ha sokáig nem használja az 

ébresztőórát. 

8) Az elem cseréjéhez távolítsa el az elemtartó fedelét, 

óvatosan húzza meg a szalagot, majd hajtsa végre az 1. és 2. 

lépést. 

ÁRTALMATLANÍTÁS 

• Kérjük, figyeljen a környezetre! 

• A csomagolást a helyi újrahasznosítási előírásoknak 

megfelelően ártalmatlanítsa. 

• A készüléket az élettartama végén a környezetvédelmet 

figyelembe véve ártalmatlanítsa. 

TUDNIALÓ: Előfordulhat, hogy az ébresztési idő mutatójának 

helyzetét kissé korrigálni kell a számlapon lévő jelölések 

vonatkozásában, hogy elérje a pontos ébresztési időt. Miután 

ezt elvégezte, nem kell azt ismét beállítania.  

MŰSZAKI ADATOK 

Méretek: H: 13 x B: 14 x T: 5 cm 

Elem: 1 x AA-elem (nem tartozék) 
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