
 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 (LED asztali lámpa naptárral) 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Rendelési azonosító: LAMP-TABLE-LRC01-WL 

  
 



 

Bevezetés és funkciók 
 

1. Közönséges idő mód 
A közönséges idő üzemmód megjelenítése: idő, dátum (2008-tól 2099-ig), hét, hőmérséklet, átkapcsolható 
12/24 óra között. Az AM azt jelenti, hogy reggel, a PM azt jelenti, hogy délután van, a kezdőidő 2008. január 
1., 12:00 
 

2. Ébresztőóra és szundi üzemmód 
Riasztási módban normál riasztást állíthat be, illetve riasztási csengőhangokat is választhat, ugyanakkor 
innen is megnyithatja a szundi funkciót. 
 

3. Születésnapi emlékeztető mód 
Beállíthatja a születésnapi emlékeztető meghatározott idejét és dátumát, és születésnapi dalt fog énekelni 
a születésnapjára. 
 

4. Időzítő mód 
Az időzítő módban visszaszámláló időt állíthat be: időzítési tartomány: 23: 59-00: 00 óra 
Amikor az idő eléri a határértéket, csengeni fog. 
 

5. Hőmérséklet üzemmód 
Ebben az üzemmódban automatikusan ellenőrződik a hőmérsékletet. Normál állapotban nyomja meg a SET 
gombot a °C és °F közötti váltáshoz. 
 

6. Zene mód 
 
Műkődés 
 

◆ Kapcsolja be, belép a "normál megjelenítési állapotba", és lejátszodik egy dal. 
     

◆ Normál állapotban nyomja meg a MODE gombot a megfelelő üzemmódba lépéshez: 
     Normál állapot 12 / 24H 
     Riasztás és szundi üzemmód 
     Születésnapi emlékeztető 
     Időzítő mód 
     Hőmérséklet üzemmód 
     Zene mód 
 

◆ Normál állapotban, amikor riasztásjelzés jelenik meg, nyomja meg az UP gombot a szundi megnyitásához 
/ bezárásához. 
     

◆ Normál állapotban nyomja meg a DOWN gombot a zene meginditásához / bezárásához. 
    

◆ Normál állapotban nyomja meg a SET gombot a C°-ról F°-ra történő váltáshoz. 
     

◆ 12 / 24H állapotban nyomja meg az UP / DOWN gombot a 12 órás üzemmódból a 24 órás üzemmódba 
váltáshoz. 
   

◆  A riasztási állapotban, ha riasztási jel jelenik meg, nyomja meg a SET és az UP / DOWN gombot az 
ébresztési idő beállításához, és válassza ki a riasztási harangok zenét, hét különböző dalt és kétféle sípolást 
választhat; nyomja meg a SET gombot a riasztás bezárásához, amikor az ébresztési időt eléri, a riasztás 1 
percig fog csengeni, ha megnyomja a szundi funkciót, három percenként, összesen négy alkalommal fog 
csengeni a riasztás. 



 

 

◆ A születésnapi emlékeztető módban használja a Fel / Le gombot a dátum és az idő beállításához, majd 
nyomja meg a Set gombot a születésnapi emlékeztető funkció bezárásához. Amikor a születésnapi 
emlékeztető nap jön, a születésnapi dal 5 percig fog játszani. 
  
 
  

1. Idő mód 
 

Az első inditáskor a jelzett idő 12:00. 
Idő beállítás 
Normál állapotban nyomja meg a Mode gombot a 12 / 24H állapotba való belépéshez, nyomja meg a Set 
gombot az idő és a dátum beállításához, a következő sorrendben: óra, perc, év, hónap, nap stb. Használja a 
Fel/Le gombokat a beállítás befejezéséhez. 
    
 

◆ A beállítási tartomány: évek 2000 és 2099 között, hónapok 1-12, napok 1 és 31 között, óra 1 és 12 
között, 0 és 23 között, és a másodperc 0 és 59 között van. 

◆ Az órák vagy percek beállításakor a másodpercek automatikusan törlődnek. 
◆ A dátum beállítása után a megfelelő hét automatikusan megváltozik. 
Normál állapotban nyomja meg a Mode gombot, hogy belépjen a 12 / 24H átállítási módba, nyomja meg a 
Fel / Le gombot a beállításhoz. 
 
 

2. Ébresztőóra és alvó üzemmód 
 

Normál állapotban nyomja meg kétszer a Mode gombot a riasztási mód beállításához. 
Ébresztőóra beállítása 
A riasztás módban nyomja meg a Set gombot a riasztási módba való belépéshez, és kövesse a sorrendet az 
óra, perc, zene beállításához a Fel / Le gomb segítségével. 
         
 

◆ Amikor a riasztás cseng, nyomja meg bármelyik gombot a riasztás leállításához, de ha a szundijelző 
továbbra is villog, a készülék 4-szer fog csengeni addig, amíg el nem tűnik. 

◆ Amikor a riasztás cseng, nyomja meg a Mode gombot a szundi törléséhez (a jelző nem villog); A szundi 
funkció bezárásához nyomja meg a Fel gombot. 

◆ Amikor a riasztás és a jelzések nem aktív állapotban vannak, tudni fogja, hogy nincs aktuális riasztás 
beállítva. Csak akkor van riasztási módban, ha a riasztási szundi jelzés látható. 
 
 
 

3. Születésnapi mód 
 
Amikor a születésnapi emlékeztető bekapcsol, boldog születésnapi dalt fog játszani 5 percig. 
Ha beállítási módban van, a menü automatikusan kilép, ha egyetlen percig nem nyom meg egy gombot 
sem, majd a kijelzőn megjelenik az aktuális idő és dátum. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

4. Időzítő mód 
 
Normál üzemmódban nyomja meg az üzemmód gombot az időzítő módba lépéshez. 
Az időzítő módban nyomja meg a Set gombot a beállításhoz, a Fel/Le gomb segítségével állítsa be az órát, 
percet. 
Óra 
Perc 
Másodperc 
Visszatérés  
 
 

◆ A beállítási tartomány: óra 0 és 23 között van, perc 0 és 59 között. 
 

◆ Időzítő: A kijelzőn megjelenő másodpercek száma 59-ről 00-ra csökken, majd a percek és az órák száma 
is csökken. 
 

◆ A riasztás 1 percig fog csengeni, ha az idő eléri a 0:00-t, illetve a kijelzőn a 0:00 villogni fog. 
 

◆ A beállításnál, ha semmi nincs kiválasztva, az időzítő automatikusan elkezdi a számlálást 1 perctől. 
 

5. Hőmérséklet üzemmód 
 
Megleleníti az aktuális környezeti hőmérsékletet, normál állapotban, nyomja meg a Set gombot a Celsius-
ról Fahrenheit-ra való átváltáshoz. 
 

6. Zenelejátszási mód 
Normál állapotban nyomja meg a “Lefele” gombot a zene be- és kikapcsolásához. A zene megnyitásakor 7 
különböző popzene játszható le. 
 
Megjegyzés: A lámpa kilép az aktuális beállítási állapotból, ha nem történik beállítás 1 percig. 

 

 

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 
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