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1. Kezelők és kijelző 
1. Idő 

2. Dátum 

3. Nap 

4. Hőmérséklet 

5. MÓDVÁLASZTÓ gomb 

= beállítások / kijelző mód váltása 

6. BEÁLLÍTÁS gomb 

= érték kiválasztása / beállítás elfogadása / 
váltás °C és °F fok között / ébresztő be- és 
kikapcsolása 

7. ALM gomb 

= ébresztési idő mutatása / ébresztő 
beállítása 

8. FEL gomb 

= aktuális érték növelése / szundi funkció 
be- és kikapcsolása 

9. LE gomb 

= aktuális érték csökkentése / zene 
bekapcsolása 

10. Talp 

11. Elemtartó fedél 

 

 

2. A csomagolás tartalma 
• Multifunkciós ébresztő óra 

• 1× CR2025-ös gombelem 

• Használati útmutató 

 
 

3. Biztonsági tudnivalók 
• A terméket magáncélú használatra tervezték, 

kereskedelmi célra nem használható. 

• Óvja a terméket a szennyeződésektől, 
nedvességtől és túlhevüléstől. A készüléket 
csak száraz környezetben használja! 

• A terméket csak a specifikációban megadott 
típusú elemmel használja! 

• Ne használja a terméket nedves 
környezetben, és óvja a készüléket a 
fröccsenő víztől! 

• Ne használja a terméket olyan helyen, ahol 
elektronikus készülékek használata nem 
megengedett! 

• Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős 
rázkódásnak sem! 

• Ne próbálja meg egyedül megjavítani a 
terméket! Ha a készüléket javítani kell, a 
munkát bízza szakemberre! 

• A termék csomagolása kisgyermek kezébe 
ne kerüljön, mert fulladást okozhat. 

• A csomagolást a legrövidebb időn belül 
dobja ki! A helyi hulladékgyűjtési 
szabályoknak megfelelően járjon el! 

• Ne módosítsa a terméket; a készülék 
módosítása a garancia elveszítésével jár. 

 
 

              Figyelem – elemek 
 

• A lemerült elemet azonnal távolítsa el a 
készülékből, és juttassa el a megfelelő 
hulladékgyűjtő udvarba! 

• Csak olyan elemet vagy akkumulátort 
használjon, amely megfelel az előírásoknak! 

• Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes 
polaritásra (a polaritást a + és – jelek 
mutatják)! A hibás polaritás az elemek 
szivárgását vagy felrobbanását okozhatja. 

• Elemeket soha ne töltsön! 
• Ügyeljen arra, hogy elem gyermek kezébe 

ne kerüljön! 
• Soha ne zárja rövidre az elem vagy 

akkumulátor két pólusát! Az elemeket ne 
tartsa fémből készült tárgyak közelében! 

 

 

4. Az ébresztőóra funkciói 
• Az óra normál módban az időt (1), a napot 

(3), a hőmérsékletet (4) és a dátumot (2) 
mutatja. 
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• Az idő esetében 12 és 24 órás formátumok 
között lehet választani. 

• Az óra ébresztés és szundi funkciókkal 
rendelkezik. 

• A hőmérséklet mérése automatikus. 

• Állítsa be a születésnapjának dátumát, és az 
óra a jeles napon egy születésnapi 
dallammal kedveskedik Önnek. 

 

 

4.1 Kezdeti lépések 

Nyissa ki az elemtartó fedelét (11), távolítsa el 
a megszakító fóliát majd csukja be az 
elemtartó fedelét (11). 

 

 

4.2 Használat 
 

 

              Tipp 
 

• Ha az óra a megszokottól eltérően 
működik, kapcsolja ki, ne használja tovább. 

• Ha a kijelző halvány vagy az ébresztő 
hangja halk, akkor az elemet ki kell cserélni. 

 
 

              Tipp – beállítás  
  

• Tartsa lenyomva a FEL (8) vagy LE (9) 
gombokat, ha az értékek között gyorsabban 
szeretne váltani. 

 
• A megszakító fólia eltávolítása után az óra 

normál üzemmódra kapcsol. 

• A bekapcsolást követően az alapértelmezett 
idő, 12:00, jelenik meg a kijelzőn. 

• Hang jelzi, ha az óra használatra készen áll. 

• Normál nézetben nyomja meg a 
MÓDVÁLASZTÓ gombot (5), ha az alábbi 
kijelző üzemmódok között szeretne váltani: 

• Normál idő kijelzése 

• 12/24 órás kijelzés 

• Ébresztés és szundi 

 

• Születésnap 

• Időzítő 

• Az óra automatikusan kilép a beállítás 
módból ha több mint egy percig nem nyom 
meg rajta egyetlen gombot sem. 

 

 

4.3 Az idő beállítása 

• A MÓDVÁLASZTÓ gomb (5) segítségével 
váltson 12/24 órás kijelzésre. 

• Nyomja meg a BEÁLLÍTÁS gombot (6); az 
alábbi értékeket állíthatja be egymás után. 

• Óra 

• Perc 

• Év 

• Hónap 

• Nap 

• Vége 

• Az értékeket a FEL és a LE gombokkal (8 és 
9) változtathatja, az aktuális érték 
kiválasztásához pedig a BEÁLLÍTÁS gombot 
(6) kell megnyomnia. 

• Ha nem akarja megváltoztatni az aktuális 
értéket, akkor a BEÁLLÍTÁS gombbal (6) 
léphet tovább. 

• Választható értékek: óra 1-12 vagy 0-23, perc 
0-59, év 2000-2099, hónap 1-12, nap 1-31. 

• A dátum beállítását követően a hét napja 
automatikusan megjelenik a kijelzőn. 

 

 

4.4 Váltás 12 és 24 órás formátum között 

• A MÓDVÁLASZTÓ gomb (5) segítségével 
váltson 12/24 órás kijelzésre. 

• Nyomja meg a FEL vagy LE gombokat (8 
vagy 9) a formátumok közötti váltáshoz. 
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4.5 Ébresztő óra 

Ébresztő beállítása 

• A MÓDVÁLASZTÓ gomb (5) többszöri 
megnyomásával váltson Ébresztés és szundi 
kijelzés módra. 

• Ébresztés és szundi kijelzés módra az ALM 
gomb (7) megnyomásával is átválthat. 

• Nyomja meg a BEÁLLÍTÁS gombot (6); az 
alábbi értékeket állíthatja be egymás után. 

• Óra 

• Perc 

• Zene 

• Vége 

• Kikapcsolás 

• Az értékeket a FEL és a LE gombokkal (8 és 
9) változtathatja, az aktuális érték 
kiválasztásához pedig a BEÁLLÍTÁS gombot 
(6) kell megnyomnia. 

• Ha az ébresztő funkció be van kapcsolva, és 
a szundi mód nem aktív, akkor az ébresztési 
hang a megadott időben megszólal, és egy 
percig jelez. 

• Az ébresztés kikapcsolásához nyomjon meg 
egy gombot az órán. 

Ébresztő bekapcsolása és kikapcsolása 

• Nyomja meg a BEÁLLÍTÁS gombot (6) 
ébresztés módban többször egymás után, ha 
az ébresztés funkciót be vagy ki szeretné 
kapcsolni. 

• Az ébresztés funkció bekapcsolásakor a 
beállított ébresztési idő megjelenik az órán. 

• Az idő felett megjelenik az ALARM felirat (1). 

Szundi funkció bekapcsolása és kikapcsolása 

• Normál módban, ha az ébresztés funkció 
aktív, akkor a szundi üzemmódot a FEL 
gomb (8) megnyomásával tudja bekapcsolni 
vagy kikapcsolni. 

• Ha a szundi funkció aktív, akkor a kijelzőn az 
idő alatt a SNOOZE felirat (1) is megjelenik. 

• Ha a szundi funkció aktív, akkor a megadott 
idővel kezdődően az ébresztés összesen 

négy alkalommal, hárompercenként kapcsol 
be, és alkalmanként egy percig jelez. 

• Az ébresztés kikapcsolásához nyomjon meg 
egy gombot az órán. 

 

4.6 Születésnap 

• A MÓDVÁLASZTÓ gomb (5) többszöri 
megnyomásával váltson Születésnap kijelzés 
módra. 

• Nyomja meg a BEÁLLÍTÁS gombot (6); az 
alábbi értékeket állíthatja be egymás után. 

• Óra 

• Perc 

• Év 

• Hónap 

• Nap 

• Vége 

• Kikapcsolás 

• Az értékeket a FEL és a LE gombokkal (8 és 
9) változtathatja, az aktuális érték 
kiválasztásához pedig a BEÁLLÍTÁS gombot 
(6) kell megnyomnia. 

• A beállított születésnap megjelenik a 
kijelzőn. 

• Születésnapján az óra egy 5 perces 
meglepetés zenével köszönti fel Önt. 

 

4.7 Időzítő 

• A MÓDVÁLASZTÓ gomb (5) többszöri 
megnyomásával váltson Időzítő módra. 

• Nyomja meg a BEÁLLÍTÁS gombot (6); az 
alábbi értékeket állíthatja be egymás után. 

• Óra 

• Perc 

• Visszaszámlálás indítása 

• Kikapcsolás 

• Az értékeket a FEL és a LE gombokkal (8 és 
9) változtathatja, az aktuális érték 
kiválasztásához pedig a BEÁLLÍTÁS gombot 
(6) kell megnyomnia. 
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• Beállítható értékek: óra 0-23, perc 0-59. A 
visszaszámláláshoz bármilyen kezdőértéket 
megadhat 0:00 és 23:59 között. 

• A visszaszámlálás az időzítő beállítását 
követően automatikusan elindul. 

• Amikor a beállított idő lejár, az óra egy 
percig hallható hangjelzéssel figyelmeztet. 

• Ha az időzítő beállítása során legalább egy 
percig nem nyom meg egyetlen gombot 
sem, az óra kilép, és a beállított időről 
elindítja a visszaszámlálást. 

 

4.8 Hőmérséklet 

• Ha az óra hőmérséklet kijelzés módban van, 
a BEÁLLÍTÁS gomb (6) segítségével 
választhatja ki, hogy a hőmérsékletet °C vagy 
°F fokban mutassa. 

 

4.9 Zene lejátszás 

• Nyomja meg a LE (9) gombot normál 
módban, ha a zenét el szeretné indítani vagy 
meg szeretné állítani. 

• Zenelejátszás közben az órán a           ikon is 
megjelenik. Az óra összesen hétféle dallamot 
tud lejátszani. 

 

 

5. Tisztítás és karbantartás 
• A készülék tisztításához enyhén nedves, 

puha kendőt használjon. Erős vegyszert soha 
ne használjon. 

• Figyeljen arra, hogy tisztítás közben a víz 
nehogy a készülék belsejébe jusson. 

 

 

6. Garanciális tudnivalók 
A Hama Kft. nem vállal semmilyen felelősséget 
olyan meghibásodásért, amely a termék hibás 
telepítéséből, nem rendeltetésszerű 
használatából vagy a használati útmutatóban 
foglaltak be nem tartásából ered. 
 

7. Terméktámogatás 
Amennyiben a termékkel kapcsolatban 
bármilyen kérdése merül fel, vegye fel a 
kapcsolatot a forgalmazóval. Bővebb 
információ: http://hama.hu. 
 
 
 

8. Műszaki adatok 

 Multifunkciós 
ébresztő óra 

Tápellátás 3V 

1× CR2025 elem 

Hőmérséklet mérési 
tartomány 

0 - +50 °C 

 

 

9. Hulladékkezelés 
Az elektronikus hulladék veszélyes 
hulladéknak minősül, kezelésekor 
az Európai Parlament 2012/19/EU 
rendeletének 14-es cikkelye 
szerint kell eljárni. Az elemek és 

akkumulátorok kezelésével kapcsolatos 
előírásokat az Európai Unió 2006/66/EC 
rendeletének 20. cikkelye tartalmazza. 
Életciklusa végén a készüléket különös 
gondossággal kell kezelni, elektronikus 
hulladék kezelésére felkészült hulladékgyűjtő 
udvarban kell leadni, vagy a vásárlás helyére 
kell visszaszállítani. A pontos előírásokat az 
Európai Unió tagállamainak nemzeti 
szabályozása tartalmazza. A terméken, a 
használati útmutatóban vagy a csomagoláson 
szereplő áthúzott kuka piktogram jelzi, hogy az 
elektronikus hulladék kezelésére vonatkozó 
szabályok a terméket is érintik. A veszélyes 
hulladék külön gyűjtése és szakszerű kezelése, 
adott esetben újrahasznosítása hozzájárul a 
kidobott termék környezetre gyakorolt 
hatásának minimalizálásához és az egészséges 
élet körülményeinek fenntartásához. 


