
Ébresztőóra 

időjárásállomással DCF
model: RS5012LBTC

HU

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a 

termék rendeltetésszerű használatával kapcsolatban. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és 

őrizze meg későbbi áttekintésre is! 

I. Fő funkciók
1. Időjárás jellemzése: napos, részlegesen borús, borult, esős

2. Rádiós vezérléssel (DCF)

3. Hőérzet kijelzése

4. Ébresztőóra

5. 12/24 órás időkijelzés

6. Hőmérsékletváltozás az előző 12 órában

7. Naptár: 2001-2099

8. ° C vagy ° F választás

9. Idő kijelzése: óra, perc, másodperc

10. Beltéri hőmérséklet és páratartalom

11. Megvilágítás

12. Idő kivetítése

13. 5 funkciógomb: MODE, MEM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT

II. Bekapcsolás és újraindítás
Az elemek behelyezése vagy adapter csatlakoztatása után a kijelző 3 másodpercre felvillan, sípoló hang hallható, 

amit követően az óra beolvassa a hőmérsékeletet és páratartalmat és 15 percen keresztül jelvétel fázisra kapcsol. 

Ezután megfelelő üzemmódra áll. Ez idő alatt ne nyomjon meg egyetlen gombot sem.
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III. Használat
3.1 Gombok
 

Gomb MODE MEM UP DOWN
SNOOZE/

LIGHT

Standard 
üzemmód

Megnyom

Idő, 
dátum és 
ébresztés 

beállítások 

Max/min
hőmérsék-
let és pá-

ratartalom 
értékek 
kijelzése

-- --

Megvilágí-
tás /

Ébresztő 
üzemmód-

ba lépés

Megtart

Idő 
beállítás 

üzemmód-
ba lépés

Max/min
hőmérsék-
let és pá-

ratartalom 
értékek 
törlése

12/24 
időki-

jelzés- for-
mátum 

választása

Jelvétel 
üzemmód-

ba lépés
--

Beállítás 
ideje

Megnyom
Beállítás 
rögzítése

--
Egy lépés 

előre
Egy lépés 

vissza
Megvilágí-

tás

Megtart -- --

8 lépés/
másod-

perc
előre

8 lépés/
másod-

perc
vissza

--

Ébresztőra 
beállítása

Megnyom --
Beállítás 
rögzítése

Egy lépés 
előre

Egy lépés 
vissza

Megvilágí-
tás

Megtart -- --

8 lépés/
másod-

perc
előre

8 lépés/
másod-

perc
vissza

--

3.2 Normál üzemmód
1. Nyomja meg a MODE gombot az idő és dátum kijelzés közötti átváltáshoz.

2. Tartsa lenyomva a MODE gombot az idő beállításához.

3. Nyomja meg a MEM gombot a minimális/maximális hőmérséklet/páratartalom értékek kijelzéséhez.

4. Tartsa lenyomva a MEM gombot a minimális/maximális hőmérséklet/páratartalom értékek törléséhez.

5. Tartsa lenyomva az UP gombot a 12 vagy 24 órás időkijelzés beállításához.

6. Nyomja meg a DOWN gombot a jelvétel üzemmódba lépéshez vagy a jelvétel üzemmód kikapcsolásához.

7. Nyomja meg a SNOOZE/LIGHT gombot megvilágításhoz vagy SNOOZE üzemmódba lépéshez.

8. Az ébresztőóra csengésekor lépjen SNOOZE üzemmódba.



3.3 Idő beállítása
Időkijelzés üzemmódban tartsa lenyomva 3 másodpercig a MODE gombot az időbeállítás módba való lépéshez. Az 

órát jelző számok villogni kezdenek. Az UP/DOWN gombokkal állítsa be a megfelelő értéket. Nyomja meg a MODE 

gombot a percekre és zónára való átlépéshez. Ha 8 másodpercen keresztül nem nyom meg semmilyen gombot, a 

kijelző automatikusan standard üzemmódra vált.

3.4 Ébresztő beállítása
1. Ébresztő üzemmódban nyomja meg az UP gombot az ébresztő be/kikapcsolásához.

2. Ébresztő üzemmódban tartsa lenyomva 3 másodpercig a MODE gombot az ébresztő beállítás üzemmódba 

lépéshez. A beállítás folyamata megegyezik az időbeállítás folyamatával.

3.5 Dátum beállítása
Dátum kijelzés üzemmódban tartsa lenyomva 3 másodpercig a MODE gombot  a dátum beállításához. A beállítás 

folyamata megegyezik az időbeállítás folyamatával.

IV. Funkciók
4.1 Jelvétel
1. A jelvétel üzemmódba lépés feltételei:

  a. a jelvétel üzemmódba lépéshez kapcsolja be vagy indítsa újra a készüléket.

 b. az automatikus jelvétel időpontjai: 2:00, 3:00, 4:00 és 5:00.

 c. a manuális jelvétel üzemmódba lépéshez tartsa lenyomva 2 másodpercig a DOWN gombot.

2. A jelvétel időtartama 7 perc.

3. Jelvétel során megjelenő ikonok.

a.  ha az időjárásállomás jelvétel üzemmódba kapcsol, a kijelzőn villogni kezd a torony alakú ikon. Az időjárásál-

lomás megkezdi a jelvételt, a torony és az antenna ikon villog. A jel megfelelő vétele esetén az antenna ikon 

folyamatosan világít és az üzemmód automatikusan kikapcsol. Jelvétel közben nyomja meg és tartsa lenyomva 

a DOWN gombot, az időjárásállomás ekkor kézi jelvétel üzemmódba lép. Ha a szinkronizáció sikertelen, az 

időjárásállomás megkísérli újra másnap 2:00 időpontban. Ha a jelvétel közben megszólal az ébresztő, az 

időjárásállomás abbahagyja a jelvételt és ébresztő üzemmódra vált. Ha az időjárásállomásnak nem sikerül a 

jelvétel az idő beállításához, állítsa be manuálisan az időt és dátumot.

4.2 Ébresztőóra
Ébresztőóra csengése
a. 0 – 10 másodperc: 1 sípolás másodpercenként

b. 10 – 20 másodperc: 2 sípolás másodpercenként

c. 20 – 30 másodperc: 4 sípolás másodpercenként

d. 30 másodperc után: folyamatos sípolás

Ha az ébresztőóra sípol, nyomja meg a SNOOZE gombot, a sípolás elhalasztásához.
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4.3 Hőérzet kijelzése
állapot ikon hőtartomány páratartalom tartomány

száraz -5°C – 50 °C 40% alatt

kellemes +20 °C – 25 °C 40% – 70%

nedves -5°C – 50 °C 70% felett

nincs kijelzés --- kevesebb mint 20 °C 
vagy több mint 25 °C

kevesebb mint 40% 
vagy több mint 70%

4.4 Kivetítés
1.  Ha a készülék nincs adapterhez csatlakoztatva, a megvilágítás és kivetítés funkciók nem működnek. Nyomja 

meg a LIGHT/SNOOZE gombot, ekkor a megvilágítás és kivetítés néhány másodpercre bekapcsol.

2.  Ha a készülék folyamatosan adapterhez van csatlakoztatva, a megvilágítás és kivetítés funkciók állandóan 

működnek.

A megvilágítás kikapcsolható vagy bekapcsolható a készülék hátulján lévő kapcsolóval.

Műszaki jellemzők:
Áramforrás: 2x 1,5V típusú AA elem

Adapter:  Bemenet: AC 230 - 240V,50Hz, 40 mA

 Kimenet: DC: 4,5V, 150mA

Kijelző: színes, LED megvilágítással

Páratartalom méréstartomány: 20% RH - 90% RH

Hőmérséklet méréstartomány: 0- 50°C

Memória a max. / min. hőmérséklet és páratartalom értékekhez

KÖRNYEZETVÉDELEM
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről

A termék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdasá-

gos, ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírások-

nak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a hely-

telen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen

vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos

büntetéseket vonhat maga után.

SZERVIZ
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben min-

dig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és minden-

nemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.
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A GARANCIA NEM VONATKOZIK:
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra

• a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)

• külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)

• a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.

•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során

fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fel-

lépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A gyártó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatására 

a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell kü-

lönbözhet a valódi terméktől.


