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1.Jellemzők 

 

  

GPS SOLAR óra. 
 
Egyetlen gomb megnyomásával beállíthatjuk a pontos helyi időt 
bárhol a világon.  
 
Az óra a GPS műholdak jeleit fogadva gyorsan beáll a pontos 

időre.  
 
A világ mind a 40 időzónáját felismeri.  
 
*A navigációs berendezésekkel ellentétben ezt a GPS Solar órát 
nem arra tervezték, hogy folyamatosan fogadja a GPS jeleket. A 
GPS jeleket csak az időzóna (time zone) beállítási módban 
fogadja, automatikusan vagy kézi beállítás módban. 

Előfordulhat, hogy magas épületek között vagy föld alatt nem érzékeli a GPS jeleket az óra. 
 
 
 
 

 

 

Töltés 

Az óra napenergiával működik. A feltöltéshez tartsa az óra 
számlapját a fény felé. Egy teljes feltöltéssel az óra kb. 6 hónapig 
működik. 
 

Amikor a tárolt energia kezd merülni az órában, időbe telik, míg 
az óra teljesen feltölt, ezért figyeljen arra, hogy az óra 
rendszeresen töltve legyen.  
 
 
 
 

Az óra részei 
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2. A töltés állapotának ellenőrzése 

Az indikátormutató pozíciója mutatja, hogy az óra tudja –e fogadni a GPS jeleket vagy sem. 
Továbbá alacsony töltési állapotban a másodpercmutató mozgása is jelzi az energia kimerülését. 
 
A GPS jelek fogadása sok energiát igényel. Ne felejtsük el az órát rendszeresen fénnyel tölteni. 

A GPS jelek vétele sikeres, ha… 

 
 

                             Töltés 
Indikátor kijelző   állapota       Megoldás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

                                 

  

 

 

 

 

 

  
 
 

A GPS jelek vétele sikertelen, ha… 

 
Indikátor kijelző  A másodpercmutató Töltés állapota              Megoldás  
                                  mozgása   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen 

feltöltött 

1 mp-es  

2 mp-es 

5 mp-

es 

A
L

A

C
S

O

N
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Az óra nem képes 
a GPS jelek 

vételére, de az 
óra működik. 

Az óra nem 

képes a GPS 

jelek vételére, 

mert nincs 

elegendő 

energia. Az 

energia-

kimerülést jelző 

funkció 

bekapcsol. 

Töltse fel az órát napfénnyel addig, 
amíg az indikátormutató eléri a 

középső pozíciót. Így az óra képes 
lesz a GPS jelek vételére. 

Folytassa az óra töltését 
addig, amíg az indikátor 
mutató eléri a középső 
pozíciót, hogy az óra 
folyamatosan működjön és 
fogadja a GPS jeleket. 

A töltési állapot nem 
jelenik meg a 
számlapon in-flight 
(repülés) 

üzemmódban. 

Indítsa újra az in-flight 
módot, ameddig lehet. 
Amikor az indikátor jele az 
„E” betűre mutat, töltse fel 
az órát a fent leírtak szerint. 

A vétel 
megengedett 

A vétel 
megengedett, 

de az órát 
tölteni 

szükséges 

Középső 
pozíció 
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3. Időzóna beállítás 

 
(Ha az órát olyan régióban, vagy időzónában használjuk, amikor az időzóna megváltozik.)  
 

 
 
Óvintézkedések az időzóna beállításához 
 
Ha az időzónát akkor állítjuk be, amikor az időzóna határán van, lehet, hogy a szomszédos 
időzónát azonosítja az óra. Előfordulhat, hogy a határterületeken az óra nem pontosan azonosítja 
az időzónát. Ez nem jelent meghibásodást. Ebben az esetben kézzel állítsa be az időzónát a 
manuális időzóna beállítása módban. Továbbá, ha az órát az időzóna határán használjuk, mindig 

bizonyosodjunk meg róla, hogy az óra az időzónára jellemző városnévhez van beállítva, szükség 
esetén kézzel állítsuk be. 
 
 
 
 
 

 
      

 1.   3. Fordítsa az órát számlappal 

    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Lehetőleg 
kerülje a 
magas 
épületeket a 
beállításkor, 

mert 
árnyékolhatja 
a jeleket. 

Habár a másodpercmutató 

a B gomb megnyomása 

után 3 mp-el a 12 

óraállásra mutat, tartsa a 

gombot lenyomva. Amikor 

a másodpercmutató eléri a 

6 óraállást, a vétel 

sikerült. Az indikátor 

mutató a 4+ jel –re mutat. 

2. Nyomja meg a B 
gombot 6 mp-ig és várjon 
addig, amíg a mp-mutató 

a 6-os óraálláshoz ér. 

3. Fordítsa az órát számlappal 
felfelé és várjon. 

1. Vigye az órát a 
szabadba a GPS 
jelek könnyebb 
fogadása 
érdekében. 

 

4. Amikor a 
másodpercmutató a Y 
(igen) vagy az N (nem) 
jelre mutat a vétel 
befejeződött. 

Amikor az indikátor 

mutató lemerült állatot 

jelez vagy a repülő ikonra 

mutat, nem történt meg a 

vétel. 

(A repülő ikon a repülés 
üzemmód jele.)  

Felhívjuk a figyelmét, hogy 

mozgás közben nehezebb a 

GPS jelek fogadása. 

Maximum 2 percet vesz 

igénybe a vétel. 

<A kijelző a jelek fogadása 

közben> A másodpercmutató 

jelzi a jeleket (azaz a GPS 

műholdak számát, melyekből 
a jelek érkeznek. 

Amikor a 

mutató 4 

egységet 

vagy ennél 

többet mutat, 

lehetséges, 

hogy a vétel 

nem 

megengedett. 

A vétel 

törléséhez 

nyomja meg 

az A gombot. 

A gomb 

A vétel eredménye 5 
másodperc múlva jelenik 

meg a kijelzőn. Az óra és 
a percmutató mozogni 

kezd, az idő és a dátum 
beállítódik. 

 

Dátumváltás közben a 
gombok és a korona 

nem működik. A nyári 

időszámítás (DST) nem 

állítódik be 
automatikusan. Ehhez 

kézi beállítás szükséges. 

Y: sikeres N: 

sikertelen 

B gomb 
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 4. Időzóna kézi beállítás  

(a célállomásnak megfelelő helyi idő beállítása, stb.) 
 
 

Azokon a helyeken, ahol az időzóna nem állítódik be (nyári időszámítás van érvényben), ott kézi 
beállítás szükséges. 
 
  
 

         nyomja meg az A gombot gombot. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. Húzza ki a koronát 

az első kattanásig. 
 

A stopper 
másodpercmutatója a 
jelenlegi aktuális 
időzónára ugrik. 

Az indikátormutató kijelzője 
ilyenkor a nyári időszámítás 

utolsó állását mutatja, be 
(ON) vagy ki (OFF) kapcsolt 

helyzet 

Ha a nyári 

időszámítás nem 

helyes, a nyári 

időszámítás beállítása 

fejezetben leírtak 

szerint váltsunk ON 
vagy OFF kijelzésre. 

A stopper 
másodpercmutatója 
visszaáll alaphelyzetbe. 
 
Az indikátormutató 
ismét a töltöttséget 
mutatja. 

2. A korona eltekerésével tudja megváltoztatni az 
időzónát. 

3. Nyomja vissza a 
koronát. 

Ha a koronát felfele tekeri, 
akkor a jelenleg beállított 
időzónához ad hozzá. Ha 
lefele tekeri, akkor meg 

elvesz belőle. 
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1. Nyomja le 3 
másodpercig az A 

gombot, a repülő 

üzemmód 

beállításához.  

2. Ekkor láttatja, hogy a töltöttségi 
szint mutatásáról átugrik az 

indikátormutató a repülőgép ikonra, 
azaz bekapcsolta a funkciót. 

5. Repülés (In-flight) üzemmód 

Állítsa be a repülés üzemmódot, ahol a vétel befolyásolhatja a repülőgép elektronikus eszközeit. 
Repülés módban a GPS jelek fogadása (időzóna, kézi és automatikus idő beállítás) nem működik. 
Repülés üzemmódban az indikátormutató a repülő jelére mutat. Amikor a repülés üzemmódot 
leállítja, az indikátormutató újra a töltöttség állapotát. 
 

Repülés üzemmód Bekapcsolás  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repülés üzemmód kikapcsolás 

Ahhoz hogy kikapcsolja ezt a funkciót, meg kell ismételni a folyamatot. Az A gomb újbóli 
lenyomásakor az indikátormutató visszaáll a töltöttségi szint mutatására. 
 
 

6. A nyári időszámítás Ki/bekapcsolása (DST) 

 
Az nyári időszámítás ki/bekapcsolása nem automatikusan változik az időzóna beállításával. 
egyidejűleg. Ne felejtse el ellenőrizni utazásokkor, hogy a nyári időszámítás ki vagy be van 
kapcsolva, hisz előfordulhat, hogy a választott országgal nem egyezik az eddigi beállításunk. 
 
 

 

 
 

1. Húzza ki a koronát az első 
kattanásig! 

 

2. Nyomja meg a B gombot 3 másodpercig 

közvetlenül az első lépés után. 
 

3. Nyomja vissza a koronát! 

Az indikátormutató az aktuális DST 
beállítást, a stopper másodpercmutató 

a jelenleg beállított időzónát mutatja.  
(Amikor a DST ki van kapcsolva, az 

indikátormutató a ● jelen áll.) 

⃰Ha a stopper eközben használatban 

van, akkor megszakad az időmérés. 

Az indikátormutató a kívánt beállítás szerint elmozdul 
és az óra illetve percmutató egy órával előre (ha 

bekapcsolta a DST-t) vagy visszalép (ha kikapcsolta a 
DST-t). 

 

⃰Az ausztráliai Lord Howe Island időzónában csak 30 
percet lép előre nyári időszámítás beállításakor a 

mutatató. 

Az indikátormutató visszaáll a 
töltöttségi állapot mutatásához, a 
stopper másodpercmutatója meg a 
12 órás pozícióba. 



7 

 

7. Kézi időbeállítás (műholdas vétel szükséges) 

 
     

 Az aktuális időzóna pontos helyi ideje kézzel is beállítható. (Az 
időzóna nem változik).   Időzóna (kézi) beállítása (3. pont/4. pont). 

Kézi időbeállításnál láthatja az aktuális időzóna pontos idejét. 
Ha az időzóna, melyben az órát használja, megváltozik, állítsa be a 
megfelelő időzónát. 
Ha az időzónát beállította, az óra automatikusan hozzárendeli a megfelelő 

adatokat, a pontos időt és dátumot, nem szükséges manuálisan beállítani. 
A műholdas jelek vétele leginkább a környezettől függnek. A GPS jelek vétele rengeteg 
energiafelhasználással járnak. Rendszeresen töltse óráját. Ha a stopper működésben van, a jel 
vétele nem fog aktiválódni. 
 
 
 
 

 
 

 

1. Vigye az órát a 
szabadba a GPS 
jelek könnyebb 
fogadása 
érdekében. 

 

Lehetőleg 
kerülje a 
magas 
épületeket a 
beállításkor, 
mert 
árnyékolhatja 
a jeleket. 

 
 

2. Nyomja meg a B gombot 3 
mp-ig és várjon addig, amíg a 
mp-mutató a 0-s pozícióra áll. 

Amikor a másodpercmutató eléri a 0-s 
pozíciót, a vétel sikerült. Az 
indikátormutató az 1-es jelre mutat. 

Nyomja meg 
a B gombot! 

Amikor az indikátormutató 

lemerült állapotot jelez vagy a 

repülő ikonra mutat, nem 

történt meg a vétel. 

(A repülő ikon a repülés 

üzemmód jele.) 

 

Ha a stopper működésben 

van, a GPS jelek vétele nem 
kezdődik meg. 

 
3. Fordítsa az órát 
számlappal felfelé és várjon. 

Hozzávetőlegesen 1 

percet vesz igénybe 

a teljes vétel. 
*A vételi idő a vételi 

körülményektől függ. 
 

 

 
A másodpercmutató jelzi a vétel 

pontosságát (azaz a GPS műholdak 
számát, melyekből a jelek 

érkeznek.) Ha csak az időt 
szeretnénk tudni, 1 műhold GPS 

jelére van szükség. 
 
 

 

Elérhető 
műholdak 
száma 

A vétel 
megszakításához 

nyomja meg az A 
gombot. 

 
 

 

Kijelző 

 
 

Állapot 
 
 

Van vétel 

 
 

Nincs vétel 

 
 

A vétel eredménye 5 másodperc 

múlva jelenik meg a kijelzőn. Az óra 
és a percmutató mozogni kezd, az idő 
és a dátum beállítódik. 

4. Amikor a 
másodpercmutató a Y 
(igen) vagy az N (nem) 
jelre mutat a vétel 
befejeződött. 

Ellenőrizze, hogy a vétel 

sikeres volt-e, miután az óra 

visszatér az időkijelzés 

módba. 

Ha az idő nem helyes, még ha 

az Y jel jelenik is meg a 

kijelzőn, előfordul, hogy nem 

azt az időzónát mutatja, ahol 

vagyunk. Ellenőrizze az 

időzóna beállítást. 
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8. Szökőmásodperc funkció 

Szökőmásodpercről 

1970-ben, amikor az atomórák használatával egyértelmű lett, hogy a Föld forgása nem 
egyenletes, elhatározták a Nemzetközi Csillagászati Unióban, hogy bevezetik a szökőmásodpercet. 
A szökőmásodperc valójában a csillagászati idő és a nemzetközi atomidő között eltérés 
kompenzálása. Ez azt jelenti, hogy egy előre kijelölt, egyezményes időpontban 1 másodpercet 
hozzáadunk vagy elveszünk a pillanatnyi időből egyszer egy évben vagy pár évente. 
A Föld forgási sebessége az árapályerők hatására folyamatosan csökken, így egy nap hossza 
lassan növekszik. Ez egy évszázad alatt közelítőleg 31 másodperc. 
Vannak rendszerek, amik nem tűrik a pontatlanságot. Egy repülőgép például 50 métert is képes 
megtenni másodpercenként. A légiirányításban a gépek helyzetének pontos meghatározása 
létfontosságú, így nem megengedett az ezeket követő számítógépes rendszerekben az 1 
másodperces ugrás. 

Funkció 

A szökőmásodperc funkció automatikusan beállítja a szökőmásodperc adatokat a GPS műholdak 
által sugárzott jelek segítségével, kézi beállítást nem igényel. A szökőmásodperc adatok magukba 

foglalják a jövőbeli és jelenlegi szökőmásodperc adatokat. 
A december elseje és június elseje utáni első GPS jel lekérésnél kerül módosításra a 
szökőmásodperc, ilyenkor az indikátormutató a 4+ -es jelzésen túl (nullás másodperc pozícióban) 
fog mutatni.  
Ha nem sikerül a vétel vagy megszakad a kapcsolat, akkor újra meg újra megpróbálja a 
műholdakkal felvenni a kapcsolatot. Ha a szökőmásodperc vétel megtörtént, az indikátormutató 
visszaáll a töltöttségi szint mutatásához. A szökőmásodperc ellenőrzés félévente megtörténik 

függetlenül attól, hogy a kell-e módosítani az időt. 
 
Figyelem! A szökőmásodperc ellenőrzés akár 18 percbe is eltarthat. Legyen türelemmel! 
 
 
A szökőmásodperc adatainak fogadása megkezdődik, ha: 

- az óra visszaállítása (reset) utána GPS jelek vétel elindul 
- GPS jelek régóta nem lettek fogadva 
- szökőmásodperc adatok vétele nem sikerült, megszakadt 

(Ez a folyamat addig ismétlődik, míg a szökőmásodperc vétel sikeres nem lesz.) 
 

A vétel sikerességének ellenőrzése 

 

1. Nyomja meg röviden a B gombot! (Figyelem! Ha a B gombot nyomva tartja, akkor az óra 
belép a kézi időbeállítás menübe.) 

2. Olvassa le, hogy sikeres volt-e a vétel! 5 másodpercig lesznek ezek az adatok láthatóak. 
 
A másodpercmutatón lehet megnézni a vétel eredményét. Sikeres, ha a mutató az Y jelre 
mutat, nem sikeres, ha a N-re. 
Ha a vétel eredmény ellenőrzésekor kiderült, hogy nem volt sikeres (N), akkor keressen 
egy olyan kültéri pontot, ahol nem árnyékolja semmi a GPS jeleket és próbálja meg újra. 

Ha körülbelül 5 nap elteltével válik sikeressé a vétel, akkor előfordulhat, hogy a kijelző 
mégis sikertelen vételt jelez. 
Ha a vétel sikertelen többszöri próbálkozás ellenére, akkor manuálisan kell beállítani az időt 
és a dátumot. 
Ha a GPS jel vétel nem sikeres, akkor az óra kvarc pontossággal működik, így számolnunk 
kell a ±15 másodperces eltéréssel per hónap. 
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Az indikátormutatón lehet ellenőrizni, hogy az utolsó GPS jel vételnél kézi idő vagy időzóna 
beállítás volt-e alkalmazva. Ha kézi idő beállítás, akkor a mutató az 1-esen áll majd meg, 
ha időzóna beállítás történt, akkor a 4+ -on. 
 

Az A gomb megnyomásával vagy 5 másodperc elteltével a kijelző visszaáll az alaphelyzetbe,idő 
mutatásához. 
 

A szökőmásodperc adatok vételének sikerességének ellenőrzése 

1. Nyomja meg röviden a B gombot. (Ekkor a vétel sikerességét és az utolsó GPS jel vételekor 
történő beállításmódot lehet ellenőrizni) 

2. Nyomja meg még egyszer a B gombot röviden. 5 másodpercig lesznek ezek az adatok 
láthatóak. 

 
A másodpercmutatón lehet ellenőrizni a szökőmásodperc adatok vételének eredményét. 
Sikeres, ha a matató az Y jelre mutat, nem sikeres, ha a N-re. 
Előfordulhat, hogy időszakosan nem sikeres a szökőmásodperc adatok vétele. 
A következő GPS jel vételekor automatikusan indul a szökőmásodperc vétel funkció. 
 
 
Eközben az indikátormutató 0-n fog állni. 
 

Az A gomb megnyomásával vagy 5 másodperc elteltével a kijelző visszaáll az alaphelyzetbe, idő 
mutatásához. 
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9.Stopper 

Stopper részei 

A stopper méréstartománya 5 
óra 59 perc 59 másodperc 
6 óra mérése után a stopper 
leáll és visszaáll az eredeti 
állapotába. 
Amikor a mérés eléri a 10 
percet, a másodpercmutató 
megáll a 0 másodperces 
pozícióban. 
A stopper leállítása illetve a 
részidő mérése esetén a 
másodpercmutató a mért 
másodpercet mutatja. 
 
 

 
 

Mérési lehetőségek, Stopper használat 
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10.Szokatlan másodpercmutató mozgás  

Ugráló mozgás (merülés előrejelző funkció) 

A kis másodpercmutató ugráló mozgása előre figyelmeztet az óra energia csökkenéséről. 
Ha az óra energiatartalékai kezdenek kifogyni, mindenképp töltse fel fénnyel! 
Ha a merülés előrejelző funkció bekapcsol, akkortól a gombok és a korona sem fog működni. Ne 
ijedjen meg, ez nem meghibásodás. Amint újra fel lesz töltve az óra, működésük visszaáll. 
Kétfajtaképpen jelezhet a másodpercmutató: 
 

 A mutató 2 másodpercenként ugráló mozgást végez. 
Ekkor megszűnik a GPS jel vétel és az automatikus idő beállítás. 
Ellenőrizze az indikátormutatót, hogy valóban lemerült állapotot mutat-e. Töltse fel az 
óráját mihamarabb, legalább közép vagy maximális állásáig! 

 A mutató 5 másodpercenként ugráló mozgást végez. 
Ekkor megszűnik az óramutató, percmutató mozgása, dátum kijelzés, a segédszámlap 
működése, a GPS jel vétel és az automatikus idő beállítás. 
Ellenőrizze az indikátormutatót, hogy valóban lemerült állapotot mutat-e. Töltse fel az 
óráját mihamarabb, legalább közép vagy maximális állásáig! Majd végezze el a időzóna 
beállítást. 

 

15. vagy 45. másodperc pozícióban megálló mutató (energiatakarékos üzemmód)  

Ha az órát rég nem érte fény, akkor működésbe lép az energiatakarékos üzemmód. 
 
Ha a kis másodpercmutató a 15. másodperc pozícióban áll meg, akkor az óra megfelelő fényforrás 
nélkül állt 72 óráig vagy tovább.  
Ekkor az óramutató, a percmutató és a dátum kijelző megáll és az automatikus idő beállítás sem 
működik. 
Megoldás: Tegye ki az órát legalább 5 másodpercre megfelelő fényre vagy nyomja meg valamelyik 
gombot. Miután a másodpercmutatók gyorsan a helyükre állnak, a többi mutató is újra a pontos 
időt fogja mutatni. 
 
Ha a kis másodpercmutató a 45. másodperc pozícióban áll meg, akkor az óra feltöltöttsége sokáig 

nem volt megfelelő szinten.  
Ekkor az óramutató, a percmutató és a dátum kijelző megáll, megszűnik a jelvétel és az 
indikátormutató alacsony feltöltöttség szintet mutat. 
Megoldás: Töltse fel az órát legalább közepes szintig és végezze el az időzóna beállítást. 
Mialatt az óra töltődik, a kis másodpercmutató 5 másodpercenként ugráló mozgást fog végezni és 
eközben a gombok nem fognak működni. 
Ha az óra sokáig van „45. másodperc pozícióban megálló mutató” funkcióban, akkor a tárolt 
energia mennyiségének szintje csökken, a tárolt pontos információ mentései elvesznek.  
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11. Hibaelhárítás 

Az óra nem veszi a GPS jeleket 

Ha az óra nem veszi a GPS jeleket, ellenőrizze a következőket: 
 Nem mutat-e az indikátormutató alacsony töltöttségi szintet? 

Megoldás: töltse fel az órát! (A „Töltés” és a „A töltés állapotának ellenőrzése” 
menüpontban olvashat bővebben erről.) 

 Nincs-e repülési üzemmódban az óra? 

Megoldás: Kapcsolja ki a repülési üzemmódot! (A „Repülés üzemmód kikapcsolás” 

menüpontban olvashat bővebben erről.) 
 Sikeres volt-e a vétel? Az „Időzóna beállítása” menüpontban megtalálhatja az vétel 

ellenőrzésének menetét. 
Megoldás: Keressen egy olyan kültéri helyet, ami nincs árnyékolva és a GPS jelek jól 
vehetők, majd próbálja meg újra. 

 Nem áll-e a kis másodpercmutató a 45. másodperc pozícióban? 

Megoldás: Töltse fel az órát! (A „15. vagy 45. másodperc pozícióban megálló mutató 

(energiatakarékos üzemmód)” menüpontban olvashat bővebben erről.) 

 

Manuális időbeállítás 

Be tudja állítani az időt manuálisan is. Ez a beállítás különbözik a „Kézi időbeállítás (műholdas 
vétel szükséges)”-től, mivel itt valóban Ön állítja be, hogy mit mutasson az óra. 
 
Amikor újra képes az óra GPS jeleket venni, akkor mindenképp térjen vissza a GPS-es 
időbeállításhoz. 
Amikor beállítódik az idő, a dátum is ennek megfelelően beáll. 

  

 

*Ha a manuális beállítás után az óra újra érzékeli a GPS jeleket, a vett időt fogja mutatni. 
*Ha a GPS jel vétel nem jött létre, akkor az óra kvarc pontossággal fog működni. (±15 mp per 
hónap általánosan)  

1. Húzza ki a koronát a 
második kattanásig! 

 

2. Nyomja meg az A 
gombot és engedje el! 

 

3. Tekerje el a koronát, 
hogy beállítsa az időt! 

4. Nyomja vissza a 

koronát (egyidejűleg az 

idő jellel)! 

 
A kis másodpercmutató 
megáll. 

*Ha a stopper használatban 
van, nullázódni fog. 

A másodpercmutató átfordul a 0 

mp-es pozícióba, majd megáll. 
Az óra belép a manuális 
időbeállításba. 

*Ha az óra belép a manuális 

időbeállítás üzemmódba, a 
vétel eredmény „nem 
sikeres”-et (N) fog kijelezni, 

mivel a vétel nem lesz 
érzékelhető. 

Tekerje el a koronát az óramutató 
járásával megegyező vagy 

ellentétes irányba, hogy beállítsa 
az időt. 

 
A koronát 
tekerje 

gyorsan és 
folyamatosa

n. Fordítson 
még egyet 

és megáll a 
mutató a 

mozgásban. 
 

 

 

*Ha a mutatót 12órán át 

folyamatosan forgatjuk, akkor 
megáll. Tekerje meg a 

koronát, hogy folytathassa a 
beállítást. 
*A dátum 00:00-kor vált. 

Vegye figyelembe, a délelőttöt 
és délutánt. 

A beállítás befejeződött.  
 

Az óra folytatja a normál 
működését. 

A gomb 
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A stopper mutató, a dátum kijelző vagy az indikátormutató pozíciója nem 

megfelelő 

 
Ha az óra sikeresen veszi a GPS jeleket (Y), de az idő pontatlan, akkor: 

 Ellenőrizze az időzóna és a nyári időszámítás funkció beállítását! 
Megoldás:(A „Időzóna beállítás” és a „A nyári időszámítás Ki/Bekapcsolása (DST)” 
menüpontban olvashat bővebben erről.) 

 Lehetséges, hogy az automatikus idő beállítás funkció nem volt elérhető néhány napig. 
Az automatikus idő beállítás funkció nincs aktiválva alacsony töltöttségi szint esetén vagy a 
környezeti hatások nem megfelelőek. 
Megoldás: Állítsa be az időzónát! (A „Időzóna beállítás” menüpontban olvashat bővebben 
erről.) 
 

 

Alap pozíció 

Előfordulhat, hogy az óra nem mutatja a pontos időt, a dátumot vagy az indikátormutató és a 
stopper mutatók nincsenek a megfelelő helyen. Ez még úgy is lehetséges, hogy sikeresen veszi a 
GPS jeleket, csak az alap pozíció nem megfelelő. Ez több okból lehet: 

 Ha leejtette, beütötte valahova az óráját. 
 Bizonyos eszközök elektromágneses tere zavarja a működésben. 

 

Az óramutató, percmutató és másodpercmutató alap pozíciójának beállítása 

(automatikus mutató pozíció beállítási funkció) 

Az óramutatónak, percmutatónak és másodpercmutatónak is van egy „automatikus mutató pozíció 
beállítási funkció”-ja, ami automatikusan javítja a helytelen elsődleges pozíciót. 
Azt automatikus mutató pozíció beállítás funkció aktiválja egyszerre a másodperc, a perc és az 
óramutató beállítását, és ellenőrzi, hogy délelőtt vagy délután van. 
Ez a funkció működésbe lép, ha az alap pozíció nem megfelelő külső hatások miatt. Ez a funkció 
nem lép működésbe, ha az óra pontosságának zavara vagy a kisebb beállítási probléma a gyártási 

folyamat közben keletkezett. 
Az alap pozícióját az óramutatónak és percmutatónak kézileg is be lehet állítani. (Ezt a beállítást 
„A stopper mutatók, dátum, indikátormutatók és az óra/percmutató beállítás” pont alatt találja.) 
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A stopper mutatók, dátum, indikátormutatók és az óra/percmutató beállítása 

Amennyiben az alap pozíciója a stopper mutatóknak, dátumnak és az indikátormutatónak nem lett 
beállítva automatikusan, manuálisan kell beállítani. 
 
Az óra alap pozíciói: 

 Dátum: 1-je 
 Indikátormutató: alacsony 
 Óra/percmutató: délelőtt 12.00 
 Stopper másodpercmutató: 0 másodperc 
 Stopper percmutató: 0 perc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Húzza ki a koronát a 
második kattanásig! 

 

2. Nyomja meg a C gombot 3 
mp-ig! 

3. Tekerje el koronát, hogy beállítsa 
a stopper másodpercmutatót a 0 

mp-es pozícióba! 

4. Nyomja meg a C gombot 
és várjon! 

5. Tekerje el koronát, hogy beállítsa a 

stopper percmutatót a 0 perces 
pozícióba! 

 
6. Nyomja meg a B gombot 3 mp-ig! 

A kis másodpercmutató megáll. 

*Amikor a stoppert beállítás 

alatt van, a stopper 
automatikusan nullázódik. 

Az óra belép a stopper 
másodpercmutató alap pozíció 
beállítás menüpontba. 

C gomb 

A stopper másodpercmutató 
tesz egy komplett fordulatot és 

megáll. 

A koronát tekerje gyorsan és 
folyamatosan. Fordítson még egyet és 
megáll a mutató a mozgásban. 

 

Tekerje el a koronát az óramutató 

járásával megegyező vagy 
ellentétes irányba, hogy beállítsa 

az időt. 

 

 

 

 

Az óra belép a stopper 

percmutató alap pozíció 
beállítás módba. 

A stopper percmutató egy 
teljes kört tesz. 

A koronát tekerje gyorsan és 

folyamatosan. Fordítson még egyet és 
megáll a mutató a mozgásban. 
 

Tekerje el a koronát az óramutató 

járásával megegyező vagy ellentétes 
irányba, hogy beállítsa az időt. 

 

 

 

 

Az óra belép a dátum alap pozíció 

beállítás módba. 

A kis másodpercmutató megáll a 18 mp-

es pozícióban. 

*A dátum beállítása közben a gombok 
nem működnek. 

C gomb B gomb 
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47-49-ig kell 
50-55??? 

56? 
57 kell 
http://technocuthungary.com/elerhetoseg/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

7. Forgassa a koronát és állítsa be 
dátumnak az 1-et. 

8. Nyomja meg a B gombot 
és várjon! 

9. Forgassa a koronát, hogy beállítsa, 
hogy az indikátormutató a megfelelő 

helyen álljon. 

10. Nyomja meg a B 
gombot és várjon! 

11. Nyomja le az A 
gombot 3 mp-ig! 

12. Nyomja vissza a 
koronát! 

13. Állítsa be az időt a 
GPS jel vétel segítségével. 

Állítsa be alap pozíciónak megfelelően 1-
esre a dátummutatót. Figyeljen arra, hogy 
a szám a dátumablak közepén legyen. 

*Ha 1-je van beállítva, 
akkor ugorjon a 8-as 

pontra. 

A koronát tekerje gyorsan és 
folyamatosan. Fordítson még egyet és 

megáll a mutató a mozgásban. 
 

Tekerje el a 
koronát az 

óramutató 
járásával 

megegyező vagy 
ellentétes irányba, 

hogy beállítsa az 
időt. 

 

*Az indikátormutató tegyen egy teljes 
kört hiba nélkül. 

Állítsa be alap pozíciónak az alacsony 
töltöttségi szint mutatását az 

indikátormutatóval. 

*Ha az alacsony töltöttségi szint van 

beállítva, akkor ugorjon a 10-as pontra. 

Az óra belép az 

indikátormutató alap pozíció 
beállítás módba. 

B gomb 

A kis másodpercmutató megáll a 

38 mp-es pozícióban. 

 

A koronát 

tekerje 
gyorsan és 
folyamatosan. 

Fordítson még 
egyet és 

megáll a 
mutató a 
mozgásban. 

 

Tekerje el a koronát az óramutató 
járásával megegyező vagy ellentétes 

irányba, hogy beállítsa az időt. 

 

A kis másodpercmutató 

megáll a 0 mp 
pozícióban. 

 

B gomb 

Az óra és a percmutató 

elkezd mozogni és 
megáll délelőtt 12.00-ás 
pozícióban. 

A gomb 

Az óra kilép az alap 

pozíció beállítás módból 
és a kis 

másodpercmutató, perc 
és óramutató elkezd 
mozogni. 

Menjen olyan helyre, 
ahol nincsenek 
árnyékolva a GPS jelek 
és kezdje el vételét. 
 
 
Miután végigcsinálta a 
12 lépést, győződjön 
meg róla, hogy a 
pontos idő van-e 
beállítva. 
Ha sikerült, akkor a 

beállítás befejeződött. 


