
104921 – Οδηγίες Χρήσης
Ξεκινώντας:

1. Ανοίξτε το χώρο με τις μπαταρίες και βάλτε μια μπαταρία τύπου AA (1.5V). Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή.
2. Οι δείκτες τώρα μετακινούνται σε θέση λήψης ραδιοσήματος. Τότε το ξυπνητήρι αρχίζει την αναζήτηση του ραδιοσήματος.
3. Έπειτα από περίπου 5-10 λεπτά (εξαρτάται από το πόσο γρήγορα έχει γίνει η λήψη του ραδιοσήματος), οι τρεις δείκτες θα μπουν

μόνοι τους στη σωστή ώρα.

Βάζοντας την ώρα χειροκίνητα:
Αν το ρολόι δεν λαμβάνει το ραδιοσήμα, πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο M Set για τρία δευτερόλεπτα για να μπείτε σε κατάσταση
χειροκίνητης ρύθμισης της ώρας. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο για να βάλετε τη σωστή ώρα. ωστόσο αν είστε μέσα στο
εύρος του ραδιοσήματος, το ρολόι αυτόματα θα προσπαθήσει ξανά να λάβει το ραδιοσήμα για να εμφανίσει τη σωστή ώρα.

Ξεκινώντας τη χειροκίνητη λήψη:
Όταν το ρολόι είναι ανοιχτό, πατήστε τα πλήκτρο REC για 3 δευτερόλεπτα. Αυτό θα βάλει τους δείκτες στη θέση 12:00. Τώρα το ρολόι θα
αρχίσει να ψάχνει για το σήμα DCF. Αν δεν λάβει κανένα σήμα, το ρολόι θα δείξει την τελευταία αποθηκευμένη ώρα.

Επαναφορά λειτουργιών:
1. Αν για οποιονδήποτε λόγο, το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, μπορείτε να το επανακινήσετε.
2. Χρησιμοποιήστε ένα μεταλλικό αντικείμενο (όπως μια βελόνα) για να βραχυκυκλώσει το ρολόι με τη βοήθεια του πλήκτρου “Reset”

στο πίσω μέρος.
3. Όλοι οι δείκτες θα μετακινηθούν στη θέση 12:00.
4. Μετά από περίπου 5-10 λεπτά (εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα γίνει η λήψη του ραδιοσήματος), οι δείκτες θα μπουν από μόνοι

τους στη σωστή ώρα.

Βάζοντας το ξυπνητήρι:
Περιστρέψτε τον πλήκτρο ρύθμισης του ξυπνητηριού στο πίσω μέρος του ρολογιού μέχρι ο δείκτης για το ξυπνητήρι να μπει στην επιθυμητή
θέση.

Βάλτε επανάληψη σ το ξυπνητήρι & φωτισμός:
1. Πατήστε το πλήκτρο SNOOZE/LIGHT στο πίσω μέρος του ρολογιού για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό για τρία δευτερόλεπτα και

προσωρινά να σταματήσετε το ξυπνητήρι.
2. Μετά από περίπου πέντε λεπτά, το ξυπνητήρι ανοίγει ξανά.

Ανοίξτε / Κλείστε το ξυπνητήρι:
1. Μετακινήστε τον διακόπτη ON/OFF για το ξυπνητήρι στη θέση ON για να ανοίξετε το ξυπνητήρι. Μια κόκκινη τελεία εμφανίζεται στο

ρολόι.
2. Μετακινήστε τον διακόπτη ON/OFF για το ξυπνητήρι στη θέση OFF για να κλείσετε το ξυπνητήρι. Μια πράσινη τελεία εμφανίζεται

στο ρολόι.

Χαρακτηριστικά:
Ενσωματωμένος δέκτης ραδιοσήματος για τη λήψη του σήματος ώρας DCF 77.
Εύρος τάσης λειτουργίας 1.25 – 1.75 V
Τύπος μπαταρίας 1xAA (1.5 V)
Συγχρονισμός με την ώρα του πομπού 12 φορές την ημέρα
Αυτόματη αλλαγή μεταξύ καλοκαιρινής και χειμερινής ώρας
Διάρκεια αλλαγής Περίπου πέντε λεπτά

Πιθανές πηγές παρεμβολών:
1. Οικιακές συσκευές
2. Σύστημα τηλεόρασης λιγότερο από δύο μέτρα μακριά
3. Μηχανές με HF διαρροή

Προβλήματα
1. Οι δείκτες δεν μετακινούνται όταν βάλετε τη μπαταρία.
2. Το ρολόι δεν μπαίνει αυτόματα στη σωστή ώρα επειδή δεν έχει λάβει το ραδιοσήμα μετά από 10 λεπτά που έχετε βάλει τη

μπαταρία.

Λύσεις
1. Ελέγξτε την τάση της μπαταρίας, την επαφή της και την πολικότητά της.
2. Τοποθετήστε το ρολόι σε ένα διαφορετικό μέρος πχ κοντά σε ένα παράθυρο, ή περιστρέψτε το για 90ο.
3. Βγάλτε έξω την μπαταρία και ξαναβάλτε την μετά από μερικά λεπτά.
4. Αν κάτι δεν πάει καλά με τον πομπό, περιμένετε για μερικές ώρες, έπειτα επαναλάβετε την διαδικασία εκκίνησης.

Αντικαθιστώντας τη μπαταρία
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο της μπαταρίας που εγκρίνεται γι’ αυτή τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή
όταν εισάγετε μια νέα μπαταρία.


