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hu   Használati útmutató

Kocka formájú  
LED-es ébresztőóra

Kedves Vásárlónk!

Új modern, letisztult stílusú ébresz-
tőórája elemről vagy a hálózatról is 
használható. 
Egy memóriavédő elem biztosítja, 
hogy rövid idejű áramkimaradás 
esetén a beállított pontos idő és  
az ébresztés ideje megmaradjon.

Sok örömet, kellemes ébredést 
kívánunk az új ébresztőórájával!

A Tchibo csapata

  
 
www.tchibo.hu/utmutatok

Termékrajz (tartozékok)

ALARM SET UP DOWN

AAA     1.5V

AAA     1.5V

AAA     1.5V

OPENOPEN

kijelző

szundi felület

DOWN – beállítási értékek 
módosítása lefelé

ALARM – ébresztés be-/kikapcsolása

hálózati adapter 
aljzata

elemtartó

Kép nélkül:  USB-csatlakozókábel 
3 db LR03 típusú elem 
1 CR2032 típusú memóriavédő elem

Biztonsági előírások 

Figyelmesen olvassa el a biztonsági 
előírásokat, és az esetleges sérülések 
és károk elkerülése érdekében csak 
az útmutatóban leírt módon használ-
ja a terméket. 

Rendeltetés

• A termék magánjellegű felhaszná-
lásra alkalmas, üzleti célokra nem 
használható.

• A termék kizárólag száraz, belső 
helyiségben használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag 
gyermekek kezébe kerüljön.  
Többek között fulladásveszély áll 
fenn! 

• Az elemek lenyelése életveszélyes 
lehet. Egy elem lenyelése 2 órán 
belül súlyos, belső marási sérülése-
ket okozhat, és akár halálos 
kimenetelű lehet. Ezért mind az új, 
mind a használt elemeket és a 
terméket olyan helyen tárolja, ahol 
kisgyermekek nem érik el. Egy elem 
lenyelésének, vagy más módon 
szervezetbe kerülésének gyanúja 
esetén azonnal forduljon orvoshoz.

VESZÉLY elektromos áram 
 következtében

Hálózati adapterel történő üzemelte-
tés esetén:

• Ne merítse a készüléket vízbe vagy 
egyéb folyadékba, mivel ellenkező 
esetben áramütés veszélye áll fenn. 

• Ne üzemeltesse a készüléket a 
szabadban vagy magas páratartal-
mú helyiségekben. Ne érintse meg  
a hálózati adaptert nedves kézzel.

• Csak olyan, szakszerűen beszerelt 
csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa  
a készüléket, amelynek hálózati 
feszültsége megegyezik a hálózati 
adapter műszaki adataival. 

• Húzza ki a hálózati adaptert a 
csatlakozóaljzatból, ha használat 
közben üzemzavar lép fel. Mindig  
a hálózati adaptert húzza, ne a 
csatlakozókábelt.

• A csatlakozóaljzatnak könnyen 
elérhetőnek kell lennie, hogy 
szükség esetén gyorsan ki tudja 
 húzni a hálózati adaptert. Úgy 
helyezze el a csatlakozókábelt, hogy 
senki se botolhasson meg benne.

• A csatlakozókábelt nem szabad 
megtörni vagy összenyomni.  
A csatlakozókábelt tartsa távol  
forró felületektől és éles szélektől.

• Ne használja a készüléket, ha magán 
a készüléken, a csatlakozókábelen 
vagy a hálozati adapteren sérülést 
észlel, illetve ha a készülék leesett.

• Semmilyen változtatást ne hajtson 
végre a terméken. A terméken 
szükséges javításokat bízza 
szakemberre, vagy forduljon a 
 kereskedőhöz. 

VIGYÁZAT - sérülésveszély

• Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, 
hogy az bőrrel, szemmel vagy 
nyálkahártyával érintkezzen. 
Szükség esetén az érintett bőrfelü-
letet azonnal mossa le bőséges 
tiszta vízzel, és haladéktalanul 
forduljon orvoshoz.

• Az elemeket feltölteni, szétszedni, 
tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

• Az elemek behelyezésekor ügyeljen 
a polaritásra (+/–).

FIGYELEM – anyagi károk

• Óvja az ébresztőórát nagy 
hőmérsék let-ingadozásoktól, 
nedvességtől, portól és közvetlen 
napsü téstől. 

• Ne használjon akkumulátorokat. 
Csak azonos típusú, illetve azonos 
teljesítményű elemeket használjon 
(lásd „Műszaki adatok“). 

• Óvja az elemeket túlzott hőtől.  
Vegye ki az elemeket a készülékből, 
ha azok elhasználódtak, illetve  
ha hosszabb ideig nem használja  
a készüléket. Így elkerülhetőek a 
károk, melyeket az elemből kifolyt 
sav okozhat.

• Mindig cserélje ki az összes elemet. 
Ne használjon egyszerre régi és új, 
különböző típusú, márkájú vagy 
kapacitású elemeket. 

• Szükség esetén tisztítsa meg az 
elemek és a készülék csatlakozási 
felületeit az elemek behelyezése 
előtt. Túlmelegedés veszélye!

• A termék tisztításához ne használ-
jon súroló hatású vagy maró tisztító-
szert, illetve kemény kefét és 
hasonlókat. 

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellé-
kelt elemek értékes, újrahasznosítha-
tó anyagokból készültek. Az anyagok 
újrahasznosítása csökkenti a hulladék 
mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor 
ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtés-
re. Papír, karton és szelektív hulladé-
kok eltávolításához használja a helyi 
gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készü-
lékek nem kerülhetnek a 
háztartási hulladékba!  
Önt törvény kötelezi arra, hogy 

régi, nem használatos készülékét a 
háztartási hulladéktól különválasztva, 
hulladékgyűjtőben helyezze el.  
Régi készülékeket díjmentesen átvevő 
gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az 
illetékes település önkormányzatától 
kaphat felvilágosítást.

Az elem és az akkumulátor 
nem háztartási hulladék! 
Önt törvény kötelezi arra,  

hogy az elhasználódott elemeket  
és akkumulátorokat az illetékes 
települési, illetve városi hivatalok 
gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó 
szakkereskedésekben adja le.

Műszaki adatok

Modell:    379 731

Bemenet:    DC 5 V/500 mA

Csatlakozókábel:  Koax csatlakozó/
USB-A

Elemek:     3 db LR03 (AAA)/ 
1,5 V

Memóriavédő  
elem:    1 db CR2032/3V

Névleges energia: 0,66 Wh

Érintésvédelmi  
osztály:    III 

Környezeti  
hőmérséklet:   +10 - +40 °C 

Made exclusively for: 

 Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy 
a termékfejlesztés során műszaki és 
optikai változtatásokat hajtsunk 
végre az árucikken.

Cikkszám: 379 731

UP – beállítási értékek 
módosítása felfelé

SET – pontos idő/ébresztési idő 
beállítása 



Üzembe helyezés

Memóriavédő elem aktiválása

A memóriavédő elem arra szolgál, 
hogy áramkimaradás esetén, vagy  
ha leválasztja a készüléket az 
áramhálózatról, a beállított pontos 
idő és ébresztési idő ne törlődjenek.

 A memóriavédő 
elem a kiszállítás-
kor már be van 
helyezve a 
készülékbe.  
Nyissa ki az 
ébresztőóra 
hátulján található 

elemtartót, és húzza ki a szigetelősza-
lagot az alsó elemtartóból.  

Hálózati üzemmód 

Egy USB-s hálózati adapterre (nem 
tartozék) van szüksége. Egy megfele-
lő csatlakozókábelt mellékeltünk.

1. Csatlakoztassa a mellékelt 
USB-kábel koax csatlakozóját  
az óra hátoldalán található 
hálózati adapter aljzathoz. 

2. Dugja az csatlakozókábel 
USB-dugóját az USB-s hálózati 
adapterbe.

ALARM SET UP DOWN

AAA     1.5V

AAA     1.5V

AAA     1.5V

OPENOPEN

PC/Mac
USB

3. Csatlakoztassa az USB-s hálózati 
adaptert egy csatlakozóaljzathoz.

Üzemeltetés elemmel

 Helyezze be  
az ábrázolt 
módon a 
mellékelt 
elemeket az 
elemtartóba.

Az ébresztőóra nem használha-
tó akkumulátorokkal, mivel 
ebben az esetben nem jár 

pontosan. Ha az ébresztőóra 
csatlakoztatva van az áramhálózat-
hoz, akkor az akkumulátorok nem 
töltődnek.

Kijelző beállítása

Ha az energiatakarékos üzemmód be 
van állítva, a kijelző kb. 10 másodperc 
után kikapcsol. 

  M A kijelző ismételt bekapcsolásá-
hoz koppintson az ébresztőórára 
vagy tapsoljon.

Fényerő beállítása

1. Tartsa lenyomva kb. 3 másodper-
cig a szundi felületet az óra 
tetején, elöl, amíg a kijelzőn a 
–LI– (világos) jelzés megjelenik. 

2. Koppintson a szundi felületre, ha 
váltani kíván a világos (–LI–), 
közepes (–L2–) és sötét (–L3–) 
megjelenítés között. 

3. A megerősítéshez nyomja meg 
újra kb. 3 másodpercig a szundi 
felületet, vagy várjon kb. 10 má-
sodpercet, amíg a kijelző újra  
a pontos időt mutatja. 

Energiatakarékos üzemmód  
be-/kikapcsolása

Az energiatakarékos üzemmódot  
csak hálózatról történő üzemeltetés 
esetén lehet kikapcsolni, elem 
használata esetén nem. 

1. Tartsa lenyomva pontos idő 
üzemmódban a DOWN gombot, 
amíg a kijelzőn meg nem jelenik 
az ON SD kijelzés.

2. Rövid lenyomással válthat a ‑‑SD 
-re. A megerősítéshez nyomja 
meg a SET gombot, vagy várjon 
kb. 10 másodpercet, amíg a kijelző 
újra a pontos időt mutatja.  
A kijelző mostantól folyamatosan 
világít.

  M Az energiatakarékos üzemmód 
visszakapcsolásához ugyanígy  
járjon el, ekkor kapcsoljon át  
az ON SD kijelzésre.

Kijelző üzemmódjának 
 megváltoztatása

A kijelzőt beállíthatja a pontos idő 
- dátum - hőmérséklet értékek 
felváltva történő mutatására (dp–1) 
vagy csak a pontos idő mutatására 
(dp–2).

  M Pontos idő üzemmódban nyomja 
meg röviden a DOWN gombot a 
dp–1 és dp–2 mód közötti váltás-
hoz. A megerősítéshez nyomja 
meg a SET gombot, vagy várjon 
kb. 10 másodpercet, amíg a kijelző 
újra a pontos időt mutatja.

  M Pontos idő üzemmódban nyomja 
meg röviden az UP gombot a 
hőmérséklet kijelzés Celsius °C 
vagy Fahrenheit °F fok közötti 
váltáshoz. A megerősítéshez 
nyomja meg a SET gombot, vagy 
várjon kb. 10 másodpercet, amíg a 
kijelző újra a pontos időt mutatja.

  M Pontos idő üzemmódban nyomja 
meg röviden a SET gombot a 
pontos idő, a dátum és az 
éb resz tési idő üzemmód közötti 
váltáshoz.

Pontos idő beállítása

  M A SET gomb rövid lenyomásával 
válthat a pontos idő, dátum és 
ébresztési idő üzemmód között.

1. Kapcsoljon a pontos idő üzem-
módba.

2. Az idő beállításának behívásához 
tartsa lenyomva a SET gombot  
kb. 2 másodpercig. A kijelzőn  
a 24 vagy 12 órás üzemmód 
kijelzése villog.

3. Az UP, illetve DOWN gombokkal 
válthat a beállítások között.  
12 órás üzemmódban a délutáni 
órákat egy pont jelöli.  

 
A beállítások megerősítéséhez 
nyomja meg röviden a SET gombot.

4. Most egymás után villog az óra 
- perc - év - hónap - nap kijelzése. 
Állítsa be az UP (felfelé), illetve 
DOWN (lefelé) gombokkal az 
aktuális értéket, majd erősítse 
meg a SET gombbal.

Gyorsállításhoz tartsa lenyomva 
az UP vagy DOWN gombot.

Ébresztési idő beállítása

  M A SET gomb rövid lenyomásával 
válthat a pontos idő, dátum és 
ébresztési idő üzemmód között.

1. Kapcsolja az órát ébresztési 
üzemmódba.

2. Az ébresztési idő beállításának 
behívásához nyomja a SET gombot 
kb. 2 másodpercig. A kijelzőn 
villog az ébresztési idő órája és  
az ébresztés szimbóluma .

3.  Állítsa be az UP (felfelé) vagy a 
DOWN (lefelé) gombokkal a kívánt 
óraértéket, majd erősítse meg  
a SET gombbal. A perc kijelzése 
villog. 

Gyorsállításhoz tartsa lenyomva 
az UP vagy DOWN gombot.

4. Állítsa be az UP (felfelé) vagy 
DOWN (lefelé) gombokkal a kívánt 
percértéket, majd erősítse meg  
a SET gombbal. Az ébresztő 
szimbólum tovább villog.

5. Nyomja meg újra a SET gombot  
a pontos idő kijelzéséhez. 

6. Az ébresztő funkció bekapcsolá-
sához tolja el balra az ALARM 
gombot.

 

ALARM SET UP DOWN

AAA     1.5V

AAA     1.5V

AAA     1.5V

OPENOPEN

 
  A kijelzőn felül az ébresztő 

szimbólum jelenik meg.

A beállított időben fokozatosan 
erősödve felhangzik az ébresztő 
hangjelzés.

  M Az ébresztő funkció kikapcsolásá-
hoz tolja el jobbra az ALARM 
gombot.  
Az ébresztés szimbóluma eltűnik 
a kijelzőről. 

Hangjelzés megszakítása –  
(szundi funkció) és kikapcsolás

  M Ha megszólal az ébresztés, 
koppintson a szundi felületre  
az ébresztőóra tetején. 
A kijelzőn megjelenik a Z szundi 
szimbólum, az ébresztési hang 
pedig kb. 4 percre elhallgat, majd 
ismét megszólal. 
Ezt 5-ször megismételheti.

  M Az ébresztő funkció teljes 
kikapcsolásához, tolja el jobbra  
az ALARM gombot.

Memóriavédő elem cseréje

A memóriavédő elem kb. 2 évig tart.

  A memóriavé-
dő elem cseréjé-
hez nyissa ki az 
ébresztőóra 
hátul ján lévő 
elemtartót, vegye 
ki az elhasználó-
dott elemet, és 
helyezzen be egy 
újat. 

 VIGYÁZAT –  robbanásveszély  

• A lítium elemek helytelen behelye-
zés esetén felrobbanhatnak.  
Az elem behelyezésekor ügyeljen  
a helyes polaritásra (+/–).  
Az elemet csak ugyanolyan 
típusúra vagy egyenértékűre 
cserélje ki (lásd: „Műszaki adatok”).


