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CLOCKY ÉBRESZTŐÓRA  
Használati útmutató 

 

 
 

1. Az elemek behelyezése 
Helyezzen be 4 db AAA elemet, a jelölt polaritás szerint (1. ábra). 
 
 
 
 
 
 

 

2. Állítsa be az időt 
A „t” gomb megnyomásakor villogni kezd az időérték a kijelzőn. A „h” és az „m” gombbal léptesse az 
óra és a perc értéket, amíg a pontos idő nem jelenik meg. Az óra és perc gyors beállításához a „h” 
vagy „m” gomb megnyomásával hagyja az ébresztőóra beállítási módját, és addig nyomja a „t” 
gombot, amíg a kijelző abba nem hagyja a villogást. Kivilágítva három másodpercig és kivilágítatlanul 
két másodpercig villog (2. ábra). 
 

 
Nyomja meg a „t”-t                                        Nyomja meg a „h”-t és „m”-et 
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3. Az ébresztőóra beállítása: 
Nyomja meg az „a” gombot. Az időérték villogni kezd. Ekkor a „h” és „m” gombbal állítsa be az óra és 
a perc értékét. Az idő gyors beállításához a „h” vagy „m” gomb megnyomásával hagyja az 
ébresztőóra beállítási módját, és addig nyomja az „a” gombot, amíg a kijelző abba nem hagyja a 
villogást. 
Kivilágítva három másodpercig és kivilágítatlanul két másodpercig villog (3. ábra). 

 
Nyomja meg az „a”-t                                         Nyomja meg a „h”-t és „m”-et 
 
4. A szundi idő beállítása: 
Nyomja meg az „a” gombot. A szundi idő alapértelmezett beállítása 1 perc. Értéke 0 és 9 perc 
közöttire állítható az „m” gombbal. 0 beállításakor a szundi funkció kikapcsolódik (4. ábra). 
A szundi beállítási módból való kilépéshez addig nyomja az „a” gombot, amíg meg nem jelenik a 
pontos idő. 

 
Folyamatosan nyomja „a”-t kétszer                           Nyomja meg az „m”-et 
 
 

5. Az ébresztőóra beállítása: 
Az ébresztőóra beállítása: Nyomja meg az ébresztőóra-
gombot. Megjelenik a csengő-jel a kijelzőn 
(5. ábra). 
 

 
6. A bikakerék kinyitása: 
A bikakerék kinyitása: Nyomja meg a bikakerék gombját. 
Megjelenik a kerék-jel a kijelzőn (6. ábra). 
A következő ébresztés: a szundi beállítható ismételt 
csengésre, ha az ébresztés nincs kikapcsolva, az óra sípolni 

és futkosni kezd. Ha a szundi 0 percre van állítva, az óra futkosni kezd az ébresztőhang 
megszólalásakor. 
Nyomja meg a „snooze” (szundi) gombot. A kijelzőn megjelenik a legutóbbi szundi idő. Be kell állítani 
a szundi időt az óra futkosása előtt, az ébresztőóra ismét csenget, amikor elfut. 
 

7. Az ébresztés kikapcsolása: 
Az ébresztés kikapcsolásához nyomja meg ismét az ébresztő 
gombot, a csengő eltűnik a kijelzőről 
(7. ábra). 
 

Megjegyzés: Az ébresztés kikapcsolt állapotában a kerék nem futkos. 
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8. A kerék kikapcsolása: 
Ha csak ébresztőhangot kér, de nem akarja, hogy futkosson 
az ébresztőóra, nyomja meg ismét a kerék gombját. A kerék 
eltűnik a kijelzőről (8. ábra). 
 

 
9. Játék: 
A „t” gomb folyamatos kétszeri megnyomásakor megjelenik az 1. számú alapértelmezett játék. A „h” 
betű megnyomásakor választhat 1 és 5 közötti számot. Nyomja meg ismét a „t” gombot, óra óra után 
(kétszer) a játék elindulásának megerősítéséhez. A játék menete: az ébresztőóra előre és hátra forog, 
balra és jobbra pörög, körbefordul, és összevissza jár (9. ábra). 

 
Nyomja meg kétszer a „t”-t       Nyomja meg a „h”-t 
 
A számok a játék időtartamát jelzik: 
„1”: A játék időtartama 20 másodperc; 
„2”: A játék időtartama 40 másodperc; 
„3”: A játék időtartama 1 perc; 
„4”: A játék időtartama 1 perc 20 másodperc; 
„5”: A játék időtartama 1 perc 40 másodperc. 
 
A fenti időtartamok lejártával a játékok automatikusan leállnak. A játék korábbi leállításához nyomja 
meg a bikakereket (előtte semmi más gombot ne nyomjon meg). 
1. Ne tegye az ébresztőórát 1 méternél magasabb helyre, mert összetörhet, ha leesik. 
2. Az ébresztőóra fapadlón és szőnyegen egyaránt működik, de nem javasoljuk használatát vastag 
szőnyegen. 
3. Az ébresztőóra kb. 30 másodpercig futkározik, amíg pihenőhelyet nem talál magának. 
A háttérvilágítás villog, amikor az ébresztőóra csenget és mozog. 
4. Előfordulhat, hogy az ébresztőóra addig pörög, amíg szilárd tárgyat nem talál. 
5. Az elgurult órát tegye vissza az állványára, ne hagyja a padlón. 
6. Ha sötétben szeretné leolvasni az órát, nyomja meg bármelyik gombját; ez három másodpercre 
bekapcsolja a háttérvilágítást. 
7. Az elem kezdődő lemerülésekor az ébresztési időpont előtt megjelenik és villogni kezd az elem 
szimbólum. Ha ezt látja, cserélje ki az elemeket. 
 
Gyakran ismétlődő kérdések 
1. Ha nem szólal meg az ébresztőóra, ellenőrizze a következőket: Ellenőrizze, hogy az ébresztő 
délelőttre (AM) vagy délutánra (PM) lett-e beállítva, hogy látszik-e a harang szimbólum az 
ébresztőóra kijelzőjén és hogy meg lett-e nyomva az ébresztő gomb vagy még látható-e a kijelzőn. 
2. Ha az ébresztőóra kijelzőjén villog az elem szimbólum, a lehető leghamarabb cserélje ki az 
elemeket. 
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Biztonsági óvintézkedések: 
Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a 
terméket KIZÁRÓLAG a márkaszerviz képviselője nyithatja 
fel. Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a 

konnektorból, és kösse le más berendezésekről. Vigyázzon, hogy ne érje a terméket víz vagy 
nedvesség. 
 
Karbantartás: 
Csak száraz ronggyal tisztítsa. Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze. 
 
Jótállás: 
Nem vállalunk jótállást és felelősséget a terméken végzett változtatás vagy módosítás, vagy a termék 
helytelen használata miatt bekövetkező károkért. 
Őrizze meg ezt az útmutatót és a csomagolást. 
 

Figyelem: 
Ezt a terméket ezzel a jelöléssel láttuk el. Azt jelenti, hogy az elhasznált elektromos és 
elektronikus termékeket tilos az általános háztartási hulladékhoz keverni. Begyűjtésüket 
külön begyűjtő létesítmények végzik. 
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