HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A QHR RÁDIÓJELVEZÉRELT SEIKO ÉBRESZTŐ ÓRÁHOZ
Hogyan működik az óra?
A rádiókontrollos SEIKO ébresztőóra fogadja a Mainfkingen (Németország) és Rugby
(Egyesült Királyság) rádióantennái által sugárzott, atomórához igazított időjeleket. Az óra az
elektronikusan kódolt rádiójeleket értelmezi és automatikusan beáll a pontos időre.
Az óra elhelyezése
Helyezze az órát az ablak közelébe vagy nyílt területre, ahol a rádiójelek jól fogadhatók. Ne
tegye az órát elektromos készülékek közelébe (pl. személyi számítógép, rádió, TV,
légkondicionáló, mosogatógép, hűtő, mosógép stb.), mert azok befolyásolhatják a fogadott
jeleket.
Az óra üzembe helyezése és automatikus időbeállítás
1. Helyezzen új elemet a szerkezetbe ügyelve arra, hogy a pozitív (+) és a negatív (-) végek a
megfelelő helyre kerüljenek.
2. Az elem behelyezése után a másodperc mutató elindul és 12 óránál megáll, majd a perc- és
az óramutató is elindul és 12 óránál megáll – az óra eközben keresi a rádiójeleket.
3. Amikor az óra fogadta a rádiójeleket, 3-10 percen belül értelmezi azokat és beáll a pontos
időre.
Manuálisan indított jelfogadás
1. A rádiójelek fogadása a „WAVE” gomb 3 másodpercig történő megnyomásával
kezdeményezhető. Ekkor valamennyi mutató elindul és 12 óránál megáll – az óra keresi a
rádiójeleket.
2. Ha az óra fogadta a rádiójeleket, beáll a pontos időre. Ellenkező esetben visszatér az eredeti
időbeállításra.
3. Ha az óra nem a pontos időt jelzi, nyomja meg ismét a „WAVE” gombot az újbóli
jelkereséshez.
Manuális órabeállítás
1. Nyomja az „SET” gombot 3 másodpercig, hogy az óra a manuális beállítási módba lépjen.
2. A továbbiakban a „SET” gomb megnyomásával a percmutató 1 perccel előrébb lép, és
ennek megfelelően halad az óramutató is.
3. A pontos idő beállítása után várjon 7 másodpercig. Az óra kilép a manuális beállítási
módból és normál kvarcszerkezetként működik tovább.
Ébresztő beállítás
1. Az óra oldalán található kapcsolóval történik az ébresztés ki és bekapcsolása. (Off/On)
2. Az ébresztés bekapcsolásakor az óra halk üzemmódra vált és a másodpercmutató
megáll!
3. Az óra tetején lévő gomb megnyomásával a számlap rövid ideig megvilágítást kap, az
ébresztés pedig kikapcsol (szundi funkció), majd kb. 5 perc múlva újra megszólal.
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Reset funkció
Pontatlan működés esetén a süllyesztett Reset gomb megnyomásával az óramutató
automatikusan a 12 óra álláshoz áll, és újra rádiójelet keres.
Megjegyzések
- Ha olyan helyre állítja az órát, ahol a rádiójelek nem fogadhatók, a manuális órabeállítás
szerint végezze a pontos idő beálltását.
- Ha az ébresztő óra 24 órán belül nem végez automatikus időbeállítást, valószínűleg
időszakosan nem fogadja a rádiójeleket. Keressen az órának vételi szempontból megfelelőbb
helyet. A jelfogadásig a pontos idő beálltását a manuális órabeállítás szerint végezheti el.
Műszaki jellemzők:
- Az elem élettartama: kb. 1 év

Kérjük, hogy olvassa el és tartsa be a jótállási füzetben leírt használati tanácsokat!
Amennyiben további kérdése merül fel, hívja a forgalmazót!

Forgalmazza: TMC kft.
1134 Budapest, Csángó utca 4/b. Tel: 350-2063
e-mail: info@seiko.hu
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