
Beszélı 4 funkciós ébresztıórák 
(Talking 4 Alarm Watches CW90-CW93) 
 
Az instrukciók mind a 4 órára vonatkoznak (mindegyik órán ugyanott vannak a gombok és 
ugyanazt a funkciót látják el). 

Az elemcseréhez szükséges lehet egy látó segítsége. 

Az órák segítenek a napi rutinok még hatásosabb elvégzésében. Például a beállítható figyel-
meztetı 4 alkalommal emlékeztet a gyógyszerbevételre, ill. segít megjegyezni, hogy mikor 
végezze el az adott teendıt és mennyi idı alatt. 

További funkciók: 

Idı és Dátum kimondás. Kimondja az idıt és a dátumot is. 

Beszélı stopperóra részidı mentési lehetıséggel. Segít a napi teendık beosztásában 
valamint rögzíti a részidıket is. 

Óránként bemondja az idıt 

100 éves kalendárium.  

Az óra gombjai 

Bal felsı gomb – MODE 

Jobb felsı gomb – TALKING (beszéd) 

Jobb alsó gomb – SET (kimondja a napot is) 

Bal alsó gomb – ADJ 

Az idı, év, hónap és nap beállítása 

Figyelem! Az idı és nap beállításakor, ha egy percig nem nyom meg semmilyen gombot, 
akkor az óra visszatér a már beállított állapothoz. (Amennyiben ez megtörténik, az óra 
kétszer sípol.) 

Kövesse a következı pontokat a dátum és idı beállításához: 

1. Addig nyomogassa a ’Mode’ gombot, míg az óra ki nem mondja az idıt, és megjelenik 
a kijelzın, az aznapi dátum. 

2. Nyomja meg és tartsa nyomva a ’SET’ gombot kicsit több mint 2 másodpercig, míg azt 
nem hallja, hogy ’Time set, Hour set’ és az óra a kijelzın villog. 

3. Folyamatosan nyomogassa (vagy tartsa nyomva) az ’ADJ’ gombot, hogy beállítsa a 
pontos órát. Folyamatosan mondja az órákat, ahogy az óra halad. 

4. Nyomja meg a ’SET’ gombot, majd azt hallja, hogy ’Minute set’ és a perc a kijelzın 
villog. 

5. Folyamatosan nyomogassa (vagy tartsa nyomva) az ’ADJ’ gombot, hogy beállítsa a 
pontos percet. Az óra folyamatosan mondja, ahogy a percek haladnak. 

6. Nyomja meg a ’SET’ gombot, majd azt hallja, hogy ’Year set’ és az év a kijelzın villogni 
kezd. 

7. Folyamatosan nyomogassa (vagy tartsa nyomva) az ’ADJ’ gombot, hogy beállítsa a 
pontos évet. 

8. Nyomja meg a ’SET’ gombot, majd azt hallja, hogy ’Month set’ és a hónap a kijelzın 
villog. 



9. Folyamatosan nyomogassa (vagy tartsa nyomva) az ’ADJ’ gombot, hogy beállítsa a 
pontos hónapot. 

10. Nyomja meg a ’SET’ gombot, majd azt hallja, hogy ’Date set’ és a nap a kijelzın villog. 

11. Folyamatosan nyomogassa (vagy tartsa nyomva) az ’ADJ’ gombot, hogy beállítsa a 
pontos napot. 

12. Nyomja meg a ’Mode’ gombot, hogy befejezze a beállításokat és visszatérjen az alap 
kijelzıhöz. 

Hogyan lehet meghallgatni az idıt és a dátumot 

Az idı kimondásához, nyomja meg a „Talking” gombot. Az óra a következıképpen mondja ki 
az idıt: „It is 10:25 AM.” 

A dátum kimondásához, nyomja meg a ’SET’ gombot, és az óra kimondja az aznapi dátumot: 
„Ma 23.-a van.” (A hónapot és az évet nem mondja ki.) Ha a 10 23 jelenik meg a kijelzın, 
akkor nyomja meg a ’SET’ gombot, utána megjelenik az év, majd nyomja meg a ’SET’ 
gombot, hogy visszatérjen az alapkijelzıhöz. 

Az ébresztı beállítása 

4 napi ébresztıt lehet a következıképpen beprogramozni: 

1. Folyamatosan nyomogassa a ’Mode’ gombot, míg azt nem hallja, hogy „Alarm one” és 
a kijelzın megjelenik az „AL” és a „–1”. 

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ’SET’ gombot több mint 2 másodpercig, míg azt nem 
hallja, hogy „Alarm one set, hour set” és a kijelzın villogni kezd az óra. 

3. Folyamatosan nyomogassa (vagy tartsa lenyomva) az ’ADJ’ gombot, hogy beállítsa a 
pontos órát. Az óra kimondja az idıt, ahogy halad a kijelzın. 

4. Nyomja meg a ’SET’ gombot, meghallja a „Minute set” és a perc a kijelzın villogni 
kezd. 

5. Folyamatosan nyomogassa (vagy tartsa lenyomva) az ’ADJ’ gombot, hogy beállítsa a 
pontos percet. Az óra kimondja a perceket, ahogy haladnak a kijelzın. 

6. Nyomja meg a ’Mode’ gombot az elsı ébresztés beállításának a befejezésére. 

7. Folyamatosan nyomogassa az ’ADJ’ gombot, amíg azt nem hallja, hogy „Alarm one on” 
és a kijelzın megjelenik egy csengı. 

8. Ismételje meg a lépéseket 1-tıl 7-ig, hogy beállítsa az ébresztı 2-ıt, 3-at és 4-et. 

9. Addig nyomogassa a ’Mode’ gombot, amíg meg nem hallja az adott idıt, ami jelzi, hogy 
visszatért az alapkijelzıhöz. 

Az ébresztı be- és kikapcsolása 

Könnyedén be- és kikapcsolhatja az ébresztıt a következı lépésekkel: 

1. Folyamatosan nyomogassa a ’Mode’ gombot, amíg azt nem a hallja, hogy „Alarm one”. 

2. Hogy bekapcsolja az ébresztıt, addig nyomogassa az ’ADJ’ gombot, míg azt nem 
hallja, hogy „Alarm one on” és a kijelzın megjelenik egy csengı. Az ébresztı 
kikapcsolásához, ismét nyomja meg az ’ADJ’ gombot, a „Alarm one off” szöveg 
elhangzása után a csengı is eltőnik a kijelzırıl. 

3. Nyomja meg a ’SET’ gombot, a második ébresztés lehetıséghez, majd nyomja meg az 
’ADJ’ gombot, hogy ki/bekapcsolja azt (a többi ébresztésre is ezek a lépések 
vonatkoznak.) 



Az ébresztı 1 percig szól, utána automatikusan kikapcsol. A hamarabbi elnémításra 
akármelyik gomb megnyomása alkalmas. 

„Alarm 2, Good Morning, it is 7:30 am. Di, Di, Di, Di.” - a szöveg egy percen keresztül 
ismétlıdik. 

Az óránkénti idıbemondó ki/bekapcsolása 
Beállítható, hogy az óra minden egyes órában bemondja az egész idıt, reggel 6-tól este 10-
ig. A bekapcsoláshoz nyomogassa az ’ADJ’ gombot, amíg azt nem hallja, hogy „Hourly report 
on” és a kijelzın megjelenik egy zárójelekbıl és egy pontból álló sorozat. Az óránkénti 
tájékoztatás kikapcsolásához ismét nyomja meg az ’ADJ’ gombot, amíg azt nem hallja, hogy 
„Hourly report off” és a kijelzırıl eltőnik a zárójelek sora. A következı mondat egy példa arra, 
hogy mit fog mondani: „It is 8:00 pm.” 
 
Stopper használata 

A maximális mérési lehetıség 24 óra. Ha a stopper eléri a 23:59:59-et, akkor a számláló 
újraindul 0:00:00-tól. Kövesse a következı lépéseket a stopper használatához: 

1. Nyomogassa a ’Mode’ gombot, amíg azt nem hallja, hogy „Stopwatch” és egy ’ST’ meg 
nem jelenik a kijelzın. 

2. Ha a kijelzı nem a 0:00:00 látható, a következı a teendı: 

01. Elsı eset: ha a számláló nem fut (a számok nem változnak és a kettıspont nem 
villog) nyomja meg a ’SET’ gombot egyszer vagy kétszer, amíg a 0:00:00 meg nem 
jelenik a kijelzın, és míg azt nem hallja, hogy „All clear.” 

02. Második eset: Ha számlál a kijelzın (változnak a számok) nyomja meg a ’ADJ’ 
gombot majd a ’SET’ gombot, hogy újraindítsa (0:00:00). 

03. Harmadik eset: Ha a számláló a háttérben fut (a számok nem változnak, de a 
kettıspont villog, amennyiben részidı módban van) nyomja meg a ’ADJ’ gombot 
majd a ’SET’ gombot kétszer és indítsa újra a számlálót (0:00:00). 

3. Nyomja meg a ’ADJ’ gombot, hogy elindítsa a számlálót. A stopper elindul és kimondja 
a mért idıt. 

4. Hogy kikapcsolja, vagy szüneteltesse a számlálót, nyomja meg a ’ADJ’ gombot. A 
mérés folytatásához, ismét nyomja meg a ’ADJ’ gombot. 

5. Hogy lenullázza a számlálót, nyomja meg a ’ADJ’ gombot, majd nyomja meg a ’SET’ 
gombot. 

A részidık rögzítése 
A részidı funkció lehetıvé teszi, hogy rögzítse az adott idıt, majd visszatérjen a 
stopperfunkcióhoz, így a kijelzın az azóta eltelt idı látható. 

Folyamatosan figyelheti a részidıket, egészen addig, amíg a stopper fut. 

A részidık méréséhez kövesse a következı lépéseket: 

1. Nyomogassa a ’Mode’ gombot, amíg az óra ki nem mondja, hogy ’Stopwatch’ és egy 
’ST’ meg nem jelenik a kijelzın. 

Figyelem! Amennyiben a kijelzın nem a 0:00:00 látható, kövesse a lépéseket, amelyeket a 
"Stopperóra használatában" leírtunk, hogy a 0:00:00-át lássa. 

2. Nyomja meg a ’ADJ’ gombot a számláló indításához. 



3. Ha befejezıdött az elsı részidı, nyomja meg a ’SET’ gombot. A stopper kijelzıje 
"megfagy", de a számláló tovább számol a háttérben. Az eltelt idıben a kettıspont 
villog. 

4. Ha rögzítette a részidıt, nyomja meg a ’SET’ gombot. A kijelzın megjelenik az azóta 
eltelt idı. 

5. Ismételje meg a 3. és 4. lépést a további részidık rögzítéséhez. 

6. Nyomja meg a ’ADJ’ gombot a stopper leállításához. Majd nyomja meg a ’SET’ gombot 
a számláló újraindításához (0:00:00). 

A stopper a következık szerint mondja ki az eltelt idıt: 

1-tıl 10 másodpercig minden másodpercben 

11 másodperctıl 1 percig minden 10. másodpercben 

1 perctıl 10 percig minden percben 

10 perctıl 24 óráig minden 10. percben 

Idımérés közben akármikor megnyomhatja a ’Talking’ gombot, hogy hallja, hogy hol tart. 

Elemcsere 
Ha az óra helytelenül mőködik, vagy a kijelzı elhomályosul, a következı lépésekkel 
cserélheti ki az elemet. 

Az eddig eladott modellek – CW90, CW91, CW92 és CW93 – CR2016-os lítium elemmel 
mőködnek; új elemet a CP07-es kódszámmal lehet rendelni. 

A CW93-as típusú készülék installációjához vagy elemcseréjéhez kövesse a következı 
lépéseket. 

1. Nyomja le a fém csíptetıt középállásba és tolja valamelyik vége felé. 

2. Keresse meg a rést a doboz hátsó része és az óra váza között, helyezzen egy lapos 
csavarhúzót a résbe és emelje fel az óra hátsó fedelét. 

3. Egy lapos csavarhúzó segítségével távolítsa el az elemet tartó csavart. 

4. Távolítsa el a régi elemet és helyezze be az újat a pozitív felével felfelé. 

5. Helyezze be az elemet és csavarozza vissza. 

6. Visszapattintással helyezze vissza az óra hátlapját. 

Mőanyag modellek installációjához vagy elemcseréjéhez a kövesse a következı lépéseket. 

1. Figyelem: Távolítsa el az óraszíjat, mielıtt eltávolítaná az óra hátlapját. Csavarja ki a 
négy csavart, majd távolítsa el a hátlapot. Egy csavarhúzó segítségével csavarozza ki 
az elemet tartó két csavart. 

2. Távolítsa el a régi elemet és helyezze be az újat a pozitív felével felfelé. 

Helyezze vissza a hátlapot és csavarozza vissza a csavarokat.  

Garancia 

A termékre a garancia 1 év. 

Az eladás kelte: 


