
 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
Modell: RELAX 

(LED-es ébresztőóra rádióval) 

 

 

 

Köszönjük, hogy WELL terméket választott. Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő utasításokat, és 

tartsa meg. 

 

 

 

 

 

 

 

Rendelési azonosító: CLOCK-DESK-RELAX-WL 

 



 
ÁTTEKINTÉS 

 

 

 

 

 



 
KIJELZŐK 

1. “ON/OFF” gomb     8. Elemrekesz 

2. “HOUR TU-“ gomb     9. Antena 

3. “ MIN TU+” gomb     10. Tápkábel 

4. “DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE” gomb  11. “AL1 BUZZER” jelzés 

5. “AL1 VOL-“ gomb     12. “AL1 RADIO” jelzés 

6. “AL2 VOL+” gomb     13. “AL2 BUZZER” jelzés 

7. “SET/PRE M+” gomb     14. “AL2 RADIO” jelzés 

 

FELHASZNÁLÁSRA ELŐKÉSZÍTÉS 

Az ébresztőóra egy backup rendszert tartalmaz, amely ideiglenes áramkimaradás alatt megtartja az idő- 

és riasztási beállításokat. Helyezzen be két "AAA" méretű elemet helyesen az elemrekeszbe (8) a 

polaritásának megfelelően (+/-). Ha az elemek telepítése közben áramkimaradás tapasztalható, a kijelző 

kikapcsol, de az óra továbbra is működni fog, és megtartja a riasztási beállításokat. Elemcsere esetében az 

összes elemet cserélje át egyszerre új elemekkel. 

Csatlakoztassa a tápkábelt a megfelelő feszültségű elektromos csatlakozóaljzathoz (csak 230V). 

 

ÉBRESZTŐÓRA MŰKŐDTETÉSE 

Megjegyzés: Az idő és az ébresztési idő csak akkor állítható be, ha a rádió ki van kapcsolva. 

IDŐ BEÁLLÍTÁSA 

A számjegyek villogni fognak elemek telepítésekor / a hálózati csatlakozáskor. Az ébresztőóra 

készen áll az idő beállítására. Lásd az alábbi utasításokat az idő beállításához. Nyomja meg és tartsa 

lenyomva a "SET / PRE M +" gombot (7) kb. 3 másodpercig, ha visszaállítja az órát, a számjegyek 

villogni fognak. 

 

1. Az "óra" beállítás megváltoztatásához nyomja meg ismételten az "HOUT TU-" (2) gombot. 

2. Nyomja meg többször a "MIN TU +" gombot (3) a "perc" beállítás módosításához. 

3. Nyomja meg a "SET / PRE M +" gombot (7) a megerősítéshez, és a kijelző megáll villogni. 

 

A RIASZTÁSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA 

Az óra rádiója kettős riasztást tartalmaz, amelyet önállóan lehet beállítani és használni. A két riasztás 

beállítása ugyanaz. Mindkét riasztás hangjelzést adhat, vagy ébreszthet rádióval. 

Nyomja meg az "AL1 VOL -" gombot (5) az ébresztési idő 1 figyelmeztető hangjelzéssel történő 

megtekintéséhez. Nyomja meg ismét az "AL1 VOL -" gombot (5) a riasztási idő 1 rádióval megtekintéséhez. 

Nyomja meg újra az "AL1 VOL -" gombot (5) az aktuális időhöz.  



 
A fenti utasítások az ébresztési idő 1 megtekintésére érvényesek. Az ébresztési idő 2 

megtekintéséhez kövesse a fenti utasításokat és használja az "AL1 VOL +" gombot (6) az "AL1 VOL 

-" gomb helyett (5). 

 

 

Az ébresztési idõ beállításához válasszuk ki az 1. vagy a 2. riasztást hangjelzéssel vagy rádióval. Míg a 

számjegyek villognak,  

1. Az "óra" beállítás megváltoztatásához nyomja meg ismételten az "HOUR TU-" (2) gombot. 

2. Nyomja meg többször a "MIN TU +" gombot (3) a "perc" beállítás módosításához. 

3. Nyomja meg az "AL1 VOL -" gombot (5) vagy az "AL2 VOL +" gombot (6), hogy megerősítse, és a 

kijelző befejezi a villogást. 

Az ébresztés bekapcsolásához nyomja meg az "AL1 VOL -" gombot (5) vagy az "AL2 VOL +" gombot (6), 

amíg a kívánt riasztás be nem kapcsolódik. A jelek (11), (12), (13) vagy (14) világítanak és jelzik a riasztási 

választást. A számok rövid ideig villognak. 

Ha a riasztás leáll, nyomja meg az "ON / OFF FM / AM" gombot (1) az ébresztőhang kikapcsolásához. Vagy 

nyomja meg a "DIMMER HI / LOW SLEEP / SNOOZE" gombot (4). A riasztásjelzők szundi üzemmódban 

villognak. A riasztás ismét 9 perc után szólal meg, és a riasztásjelzők befejezik a villogást. 

Az ébresztés kikapcsolásához nyomja meg az "AL1 VOL -" gombot (5) vagy az "AL2 VOL +" gombot (6), amíg 

a jelek (11), (12), (13) vagy (14) már nem világítanak. A számok rövid ideig villognak. 

 

RÁDIÓ HASZNÁLATA 

Általános műveletek 

1. Nyomja meg egyszerre az "ON / OFF" gombot (1) a rádió bekapcsolásához.  

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "BE / KI" gombot (1) kb. 3 másodpercig a rádió kikapcsolásához.  

3. Nyomja meg egyszerre a "MIN TU +" gombot (3) vagy a "HOUR TU -" gombot (2) a rádióállomások 

megkereséséhez 0.1mHz lépésekben. 

4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "MIN TU +" gombot (3) vagy a "HOUR TU -" gombot (2) kb. 3 

másodpercig a következő rádióállomás automata kereséséhez. 

5. Nyomja meg az "AL1 VOL -" gombot (5) vagy az "AL2 VOL +" gombot (6) a hangerő beállításához. 

A kijelzőn megjelenik a hangerő jelzése (00-15). 00 a legcsendesebb és a 15 a leghangosabb. 

6. Az antennát (9) huzza ki és helyezze át szükség esetén más helyre jobb rádióvétel céljából. 

 

Előre beállított állomások memória 

1. Az ébresztőrádió legfeljebb 10 FM állomást tárolhat. 

2. Az állomás memóriába való tárolásához állítsa be a kívánt rádióállomást. Nyomja meg és tartsa 

lenyomva a "SET / PRE M +" gombot (7) kb. 2 másodpercig, és a kijelzőn "P" villogni fog. 



 
3. Nyomja meg többször a "MIN TU +" (3) vagy a "HOUR TU -" (2) gombot a kívánt 

memóriaállomáson. Ezután nyomja meg egyszer a "SET / PRE M +" gombot (7) a megerősítéshez. 

4. Az állomás újrahívásához nyomja meg a "SET / PRE M +" gombot (7), amíg a kívánt állomást meg 

enm kapja. 

Alvó mód 

Ha a rádió be van kapcsolva, nyomja meg a "DIMMER HI / LOW SLEEP / SNOOZE" gombot (4) az alvó 

üzemmódba való belépéshez. Nyomja meg ismételten a "DIMMER HI / LOW SLEEP / SNOOZE" (4) gombot 

(4) az alvóidő percekben való kiválasztásához. A rádió kikapcsol, miután vége az alvásnak. 

KIJELZŐ FÉNYERŐ 

1. A rádió kikapcsolt állapotában nyomja meg a "DIMMER HI / LOW SLEEP / SNOOZE" (4) gombot a 

kijelző fényerejének beállításához erős és gyenge között. 

ÁLTALÁNOS  

1. Az ébresztőóra kizárólag beltéri használatra szolgál. Kerülje a közvetlen napfényt és védje a 

nedvességtől és a víztől. 

 

 

 

A  használt  elektromos és elektronikus  készülékek   speciális  hulladék 
kategóriába  tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk  fontos, 
ezáltal  elkerülhetjuk az üvegház hatást  okozó gázok vagy nehézfémek által 
okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak  az emberi egeszségre  
es testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjuk a használt elektromos és 
elektronikus keszülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott  
speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes 
ujrahasznosítási folyamathoz,  oltalmazván környezetünket  és  
erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos es elektronikus készülék  
amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül  szennyezi a 
környezetet! Az elkülönített gyűjtést ígénylő, hulladékká vált elektromos, 
elektronikus berendezés jelölese a mellékelt ábra szerint. 

 

 

 
Forgalmazó: 
VITACOM ELECTRONICS SRL. 
Adószám: RO 214527 
400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N. 
Tel: +40-264-438401* 
export@vitacom.ro www.vitacom.ro 


