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Ébresztőóra 
kábel nélküli töltő- és Bluetooth® funkcióval

• Ne használja a készüléket, ha 
magán a készüléken, a csatlako
zókábelen vagy a hálózati adap
teren sérülést észlel, illetve, ha  
a készülék leesett. A csatlakozó
kábelt nem lehet megjavítani.  
Ha a kábel megrongálódott, ak
kor dobja ki a hálózati adaptert.

•  A terméket ne szerelje szét. 
Semmilyen változtatást ne 
 hajtson végre a terméken.  
A szakszerűtlenül végzett javí
tások jelentős veszélyforrássá 
válhatnak a terméket használó 
személyre nézve. A terméken 
szükséges javítá sokat bízza 
szakemberre vagy forduljon az 
ügyfélszolgálathoz.

VIGYÁZAT - túlhevülés- és  
tűzveszély

• Ne helyezze az ébresztőórát zárt 
szekrénybe vagy olyan polcra, 
ahol nem biztosított a megfelelő 
szellőzés. A megfelelő szellőzés 
érdekében a szellőzőnyílások 
 újsággal, terítővel, függönnyel  
és hasonlókkal történő letakará
sa tilos. A óra oldalainak más 
tárgyaktól legalább 5 centimé
ternyi távolságra kell lennie.

• A töltőfelületen töltött mobil 
 készülék töltés közben felmeleg
szik. A készüléket ne takarja le.

• Ne helyezzen fém tárgyakat a 
töltőfelületre. Ne helyezzen rá 
olyan mobil készülékeket sem, 
amelyek nem tölthetők vezeték 
nélkül. Túlhevülés veszélye!

• Ne helyezzen gyertyát a készü
lékre vagy annak közelébe.

• A termékben egy memóriavédő 
elem található. Ehhez vegye 
 figyelembe:  
A lítium elemek helytelen behe
lyezés vagy külső rövidzárlat 
esetén felrobbanhatnak.  
Ezért az elemek behelyezésekor 
 feltétlenül ügyeljen a helyes 
polaritásra (+/–). Csak azonos 
 típusú, illetve azonos teljesít
ményű elemeket hasz náljon 
(lásd „Műszaki adatok “).  
Az ártalmatlanításhoz vegye  
ki az elemet a készülékből,  
és ragassza le a pólust.  
Az elemeket külön és teljesen 
lemerítve kell ártalmatlanítani.

• Az elemeket ne változtassa  
meg / deformálja el / hevítse  
fel / szedje szét.

• Ha az elemből kifolyna a sav, 
 kerülje, hogy az bőrrel, szemmel 
vagy nyálkahártyával érintkez
zen. Adott esetben mossa le  
az érintett testfelületet vízzel, 
és azonnal forduljon orvoshoz.

TUDNIVALÓ – anyagi károk

• Óvja a készüléket nyílt lángtól, 
víztől, nedves környezettől, 
 magas hőmérsékletektől, 
 közvetlen napsugárzástól vagy 
hasonlóktól. Óvja a terméket 
 leesés től, rázkódástól vagy 
egyéb mechanikus behatástól. 
Használat közben ne takarja le 
a terméket. 

• Semmi esetre se nyissa fel az 
ébresztőóra burkolatát, illetve 
ne távolítsa el annak a részeit. 
Ne dugjon semmilyen tárgyat  
a burkolat nyílásaiba.

• Mágneses igazolványt, telefon 
és hitelkártyát, továbbá hang
szalagot, órát stb. tartson távol  
az ébresztőóra közvetlen köze
léből. Ezek a beépített mágne
sektől károsodhatnak.

• Nem teljesen kizárt, hogy egyes 
lakkok, műanyagok vagy külön
böző bútorápoló szerek a ké
szülék csúszásgátló talpait 
 felpuhítják vagy károsítják.  
Szükség esetén helyezzen  
a termék alá csúszásmentes 
alátétet, így elkerülhető, hogy 
kellemetlen nyomok maradja
nak a bútoron.

• A termék tisztításához ne hasz
náljon maró vegyszert, illetve 
agresszív vagy súroló hatású 
tisztítószert. 

Üzembe helyezés

Be-/kikapcsolás

DC 9V

USB

AUX IN

1. Csatlakoztassa a hálózati 
adaptert a készülék hátolda
lán található DC9V hálózati 
aljzathoz.

2. Dugja be a hálózati adaptert 
egy csatlakozóaljzatba.

3. A be és kikapcsoláshoz tartsa 
lenyomva a Power/Source 
gombot a készülék tetején 
egy pár másodpercig. 

Memóriavédő elem aktiválása

A készülék alján található a 
 memóriavédő elem elemtartója.  
A memóriavédő elem arra szolgál, 
hogy áramkimaradás esetén, vagy 
ha leválasztja a készüléket az 
áramhálózatról, a pontos idő és  
a beállított ébresztési idő legalább 
12 órán át ne törlődjön.  
A kijelző ez idő alatt teljesen 
 kikapcsol.

A használathoz a memó
riavédő elem nem feltét

lenül szükséges. A készülék kizá
rólag elemmel történő üzemelte  
tése hálózati csatlakoztatás 
 nélkül nem lehetséges.

  M A memóriavédő elem aktivá
lásához húzza ki a szigete
lőszalagot az elemtartóból.

Pontos idő beállítása

A készülék a normális pontos idő 
üzemmódban legyen (időkijelzés 
a kijelzőn). 

1. Tartsa lenyomva a Sleep/Set 
gombot, amíg a kijelzőn az 
óra számjegyei villognak.

2. Állítsa be az órát a Vol+ 
vagy Vol– gombbal. 

Ha a gombot lenyomva 
tartja, az értékek gyor

sabban váltakoznak.

3. A megerősítéshez röviden 
nyomja meg a Sleep/Set 
gombot.  
A percek villognak.

4. Állítsa be a percet a Vol+ 
vagy Vol– gombbal. 

5. A pontos idő elmentéséhez 
tartsa lenyomva a Sleep/Set 
gombot.

Ébresztési idő beállítása

1. Tartsa lenyomva az Alarm 
gombot, amíg a kijelzőn  
az  és az óra számjegyei 
villognak.

2. Állítsa be az órát a Vol+ 
vagy Vol– gombbal. 

3. A megerősítéshez nyomja 
meg röviden az Alarm gom
bot.  
A percek villognak.

4. Állítsa be a percet a Vol+ 
vagy Vol– gombbal. 

5. A megerősítéshez nyomja 
meg röviden az Alarm 
 gombot. 
Az ébresztő hangjelzés 
választó villog. 6 hangjelzés 
(S1 – S6) közül választhat.

6. Állítsa be a kívánt hangjel
zést a Vol+ vagy Vol– gomb
bal. Mindegyik hangjelzés 
felhangzik.

7. A hangjelzés megerősítésé
hez és a beállítási folyamat 
befejezéséhez ismét nyomja 
meg az Alarm gombot. 

A kijelzőn megjelenik az ébresz
tés szimbólum .

Ha Bluetooth® kapcsolaton 
 keresztül csatlakoztatott egy 
okostelefont a készülékhez, akkor 
zenével is ébresztheti magát: 

1. Váltson a Bluetooth® üzem
módba és csatlakoztassa 
okostelefonját (lásd a leírást 
a túloldalon).

2. Indítsa el a zenelejátszást és 
állítsa le. Az ébresztő hang
jelzés ekkor az okostelefon 
zenéjével indul. 

Ha közben megszakadna  
a Bluetooth® kapcsolat, 

 akkor a szokásos ébresztő hang
jelzés fogja ébreszteni. 

Ébresztés be-/kikapcsolása

  M Az ébresztés be és kikap
csolásához nyomja meg 
 röviden az Alarm gombot. 

Bekapcsolt ébresztés esetén lát
szik az ébresztőóra szimbólum .

Ébresztő hangjelzés megszakí-
tása (szundi) és kikapcsolása

  M Ha felhangzik az ébresztő 
hangjelzés, ...

  … nyomja meg röviden  
a SNOOZE gombot.  
A kijelzőn megjelenik a 
 szundi szimbólum Z .  

Az ébresztés kb. 9 perc múlva 
ismét felhangzik. Ezt kedve 
szerint bármennyiszer meg
ismételheti. 

  … tartsa lenyomva a SNOOZE 
gombot egy pár másodpercig. 
Az ébresztő hangjelzés kikap
csol, és másnap a beállított 
időben ismét felhangzik.

Elalvási idő beállítása 

A normális ébresztési üzemmódban 
és a Bluetooth® vagy AUX üzem
módban is állíthat be elalvási időt. 
A készülék ekkor a beállított idő 
 letelte után kikapcsol, a kijelző is  
ki lesz kapcsolva.  
10 perces lépésekben állítható be: 
10  90 percig, OFF = kikapcsolva. 

  M Az elalvási idő beállításához 
nyomja meg annyiszor 
 röviden a Sleep/Set gombot, 
amíg a kívánt idő vagy az 
OFF, a funkció kikapcsolá
sához, látható a kijelzőn. 
A kijelzőn világít a harang 
szimbólum .

Ha a készülék a beállított elalvási 
idő letelte után ki van kapcsolva: 

  M Ha meg szeretné nézni a pon
tos időt, nyomja meg röviden 
az egyik gombot.  
A kijelző sötét fényerővel  
kb. 5 másodpercre bekapcsol.
Majd ismét kikapcsol. 

  M A készülék ismételt folyama
tos bekapcsolásához tartsa 
lenyomva a Power/Source 
gombot.  
A kijelző az utoljára beállított 
fényerővel kapcsol be.  
A harang szimbólum  már 
nem világít, az elalvás 
 funkció ki van kapcsolva. 

Az ébresztőóra aktivált elal
vási funkcióval is ébreszti 

Önt a beállított ébresztési időben.

Kijelző fényerejének beállítása

A kijelző fényerejét 4 fokozatban 
állíthatja be: nagyon világos   
világos  sötét  nagyon sötét   
kikapcsolva. 
A készülék nem lehet elalvási 
módban.

  M Nyomja le annyiszor a 
 SNOOZE gombot, míg a kijel
ző eléri a megfelelő fényerőt.

• Ha a készüléken elalvási üzem
módban röviden megnyomja  
a SNOOZE gombot, a kijelző  
sötét fényerővel kb. 5 másod
percre bekapcsol.

• Ha az ébresztő hangjelzés 
 kikapcsolt kijelző esetén akti 
válódik, a kijelző egyidejűleg  
sötét fényerővel bekapcsol. 
Nyomja meg röviden a SNOOZE 
gombot a szundi üzemmódhoz,  
a fényerő ugyanaz marad.  
Ha a SNOOZE gombot hosszabb 
ideig lenyomva tartja az ébresz
tés kikapcsolásához, a kijelző 
az Ön által korábban beállított 
fényerőre vált. 

Biztonsági előírások 

Figyelmesen olvassa el a bizton
sági előírásokat, és az esetleges 
sérülések és károk elkerülése 
 érdekében csak az útmutatóban 
leírt módon használja a terméket. 
Őrizze meg az útmutatót, hogy 
szükség esetén később ismét át 
tudja olvasni.  
Amennyiben megválik a termék
től, az útmutatót is adja oda az új 
tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az ébresztőóra az ébresztésen 
 felül még Bluetooth®on vagy 
 audiokábellel csatlakoztatott, 
 hordozható lejátszókészülékek, 
például okostelefonok, táblagé
pek, notebookok stb. számára 
hanglejátszásra, valamint külön
böző, akkumulátorral működő, 5 V 
töltési feszülts égű mobil eszközök 
(pl. okoste lefonok) vezeték nélküli 
vagy USBkábelen keresztül törté
nő  töltésére is használható.

A termék magánjellegű felhaszná
lásra alkalmas, üzleti célokra nem 
alkalmas. 

Az ébresztőórát beltéri haszná
latra tervezték. A terméket csak 
 mérsékelt éghajlati körülmények 
között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

• A gyermekek nem ismerik fel  
az elektromos készülékek nem 
megfelelő használatából eset
legesen következő veszélyeket. 
Ezért a gyermekeket tartsa távol 
a terméktől. 

• Az elemek lenyelése életeveszé
lyes lehet. A termékben egy 
gombelem (memóriavédő elem) 
található. Egy gombelem lenye
lése már 2 órán belül súlyos, bel
ső marási sérüléseket okozhat, 
és akár halálos kimenetelű lehet.  

Ezért az új és a használt eleme
ket is tartsa gyermekektől távol. 
Ha az elemtartót nem lehet 
 megfelelően lezárni, akkor ne 
használja tovább a terméket, 
tartsa gyermekektől távol. 
Egy elem esetleges lenyelése 
esetén, vagy ha az más módon 
az emberi testbe került, akkor 
azonnal forduljon orvoshoz. 

•  Ne engedje, hogy a csomagoló
anyag gyermekek kezébe kerül
jön. Többek között fulladás
veszély áll fenn! 

VESZÉLY elektromos áram 
 következtében

• Csak a mellékelt USBhálózati 
adaptert használja (lásd a  
„Műszaki adatok” fejezetet).

• Csak olyan szakszerűen beszerelt 
csatlakozóaljzathoz csatlakoztas
sa a terméket, amelynek hálózati 
feszültsége megegyezik a termék 
műszaki adataival.

• A csatlakozóaljzatnak könnyen 
elérhetőnek kell lennie, hogy 
szükség esetén gyorsan ki tudja 
húzni a készüléket a csatlakozó
aljzatból. 

• Ne merítse a készüléket vízbe 
vagy egyéb folyadékba, mivel 
 ellenkező esetben áramütés 
 veszélye áll fenn. Óvja csepegő 
és spriccelő víztől egyaránt.

• Ne helyezzen semmilyen folya
dékkal töltött edényt (pl. vázát),  
a termékre, vagy annak közvetlen 
közelébe. Az edény felborulhat 
és a folyadék befolyásolhatja  
az elektromos biztonságot.

• Vegye figyelembe a feltölteni kí
vánt készülékek használati útmu
tatóját. Szükség esetén kapcsolja 
ki a tölteni kívánt készülékeket, 
mielőtt a töltőfelületre helyezné. 

Alarm

Power/Source

Play/Pause

VOL+

Sleep/Set

elemtartó a 
memóriavédő 
elemnek

Vol–

kijelző

hálózati  
adapter

SNOOZE

töltőfelület

1 db CR2032 típusú 
memóriavédő elem  
(már a készülékben)



  M Az előző, illetve következő 
számra ugráshoz tartsa 
 hosszan lenyomva az órán  
a Vol+, illetve Vol– gombot.

Az ébresztőóra az összes szoká
sos fájlformátum lejátszására 
 alkalmas, melyet az Ön lejátszó
készüléke támogat. 

Az ébresztőóra támogatja az 
A2DP hangátviteli szabványt is. 
Ez a szabvány, melyet a legtöbb 
forgalomban lévő okostelefon 
 támogat, kifejezetten arra lett 
 kifejlesztve, hogy lehetővé tegye 
a kábel nélküli sztereó hangát
vitelt Bluetooth® kapcsolattal. 

Bluetooth® kapcsolat  bontása

Egyszerre mindig csak egy készü
lék kapcsolódhat Bluetooth®on 
keresztül az ébresztőórához.  
Ha egy másik készüléket szeretne 
csatlakoztatni az ébresztőórához, 
akkor bontsa a fennálló kapcsola
tot hordozható készülékén. 

AUX:

Hordozható eszközöket is csatla
koztathat a fejhallgató csatlako
záson keresztül az ébresztőóra 
AUX IN bemenetéhez.  
Ehhez szüksége van megfelelő  
audio kábelre kis jack dugóval.

DC 9V

USB

AUX IN

MP3
Phone

  M A hangerőt az ébresztőórán 
és/vagy hordozható készülé
kén lévő Vol+ és a Vol– gom
bok rövid megnyomásával 
 állíthatja be.

  M Ha el akarja némítani a hang
szórót, nyomja meg röviden  
a Play/Pause gombot (csak 
AUX üzemmódban lehetséges).

  M Az összes további lejátszás 
funkciót hordozható készülé
kén szabályozza.

Üzemzavar /  
Hibaelhárítás

A készülék nem, vagy rossz 
időpontban ébreszt

• Beállította az ébresztés idejét 
és bekapcsolta az ébresztést? 
Látható a szimbólum a kijelzőn?

• Behelyezte a memóriavédő 
 elemet? Különben áramszünet 
esetén a beállítások elvesznek.

A töltés szimbólum  nem 
 világít, pedig egy tárgy van  
a készüléken

Ha a készülék nem érzékel fémet 
a ráhelyezett készülékben, akkor 
nem visz át indukciós energiát.  
A töltés szimbólum nem világít. 

A töltés szimbólum  pirosan 
világít 

• A készülék felismeri, ha idegen, 
nem tölthető fém tárgy van raj
ta. Távolítsa el az idegen tárgyat, 
a töltés szimbólum kialszik.

A töltéshez felhelyezett mobil 
készülék nem töltődik

• Tölthető a felhelyezett mobil 
készülék vezeték nélkül?

• A mobil készülék megfelelően 
felfekszik a töltőfelületre?

• Csatlakozik az ébresztőóra  
az áramhálózathoz? 

• Ha az ébresztőórát erős mág ne
ses mező (pl. televízió vagy 
hangszóró) közelében használja, 
működési zavar léphet fel. Vál
toztassa meg a helyét, vegye le 
egy kicsit a töltendő  készüléket 
a töltőfelületről, és próbálja újra.

Nincs hang

• Túl alacsonyra van állítva az 
 ébresztőóra vagy a lejátszó
készülék hangereje?

• Lemerült hordozható készüléke 
akkumulátora vagy alacsony  
a töltési szintje?  
Töltse fel az akkumulátort.

• AUX üzemmódban megnyomta a 
Play/Pause gombot? A hangszó
ró ki van kapcsolva. Nyomja meg 
ismét a Play/Pause gombot.

Gyakran megszakad a lejátszás 

• Túl nagy a távolság a hordozha
tó készülék és az ébresztőóra 
között?

Nincs Bluetooth® kapcsolat

• Támogatja mobil készüléke  
a Bluetooth® funkciót?  
Olvassa el a hordozható készü
lék használati útmutatóját is.

•   Deaktiválva van a Bluetooth®  
a hordozható készüléken? 
 Ellenőrizze a beállításokat. 
Szükség esetén aktiválja a 
Bluetooth® funkciót. Ellenőrizze, 
hogy az ébresztőóra megjele
nike a talált készülék listájá
ban. Ha nem, akkor ismételten 
csatlakoztassa a készülékeket.  
Helyezze egymás közvetlen 
 közelébe a két készüléket.  
Távolítsa el a környezetükből  
a rádióvezérelt készülékeket. 

• Jelszót kér a lejátszókészülék?  
Ellenőrizze a beállításokat.

Reset

A készülék környezetében talál
ható elektromágneses sugárzás 
 működési zavarokhoz vezethet.  
Ha a töltő nem működik megfe
lelően, néhány másodpercre 
 szakítsa meg az áramellátását  
és lehetőleg távolítsa el az 
elektromág neses sugárzás 
 területétől, majd próbálja meg 
újra a csatlakoztatást.

Tisztítás

  M Amennyiben szükséges 
 törölje át a készüléket egy 
puha, száraz kendővel. 

Memóriavédő elem 
 behelyezése

VIGYÁZAT –  
sérülésveszély

• A lítium elemek helytelen 
 behelyezés esetén felrobban
hatnak. Ezért a behelyezéskor 
feltétlenül ügyeljen a helyes 
polaritásra (+/–). Csak azonos 
típusú, illetve azonos teljesít
ményű elemet használjon 
(lásd „Műszaki adatok“).

1. Csavarozza ki a csavart, és 
vegye le az elemtartó fedelét. 

2. Vegye ki az elhasznált ele
met, és helyezze be az újat 
az ábrán látható módon. 
Eközben ügyeljen a helyes 
polaritásra. A pozitív pólus 
(+) felfelé nézzen.

3. Helyezze vissza az elemtartó 
fedelét a helyes pozícióban, 
és csavarozza vissza a 
 csavart.

Hulladékkezelés

Ezzel a jellel ellátott 
 készülékek, elemek 
és az akkumulátorok 
nem  kerülhetnek a 

háztartási  hulladékba! Önt tör
vény kötelezi arra, hogy régi, nem 
használatos készülékét a háztar
tási hulladéktól különválasztva 
ártalmatlanítsa. Az elektromos 
készülékek veszélyes anyagokat 
tartalmaznak, amelyek nem meg
felelő tárolás és ártalmatlanítás 
esetén károsak lehetnek a kör
nyezetre és az egészségre. Régi 
készülékeket díjmentesen átvevő 
gyűjtőhelyekkel kapcsolatban  
az illetékes települési vagy városi 
hivataltól kaphat felvilágosítást. 
Az elhasználódott elemeket és 
akkumulátorokat az illetékes 
 települési, illetve városi hivatalok 
gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó 
szakkereskedésekben kell leadni.  
Az ártalmatlanítás előtt ragassza 
le a lítium elemek/akkumulátorok 
érintkezőit. 

Megfelelőségi 
 nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy 
 a termék a forgalomba hozatal 
idején az 2014/53/EU irányelv 
alapvető követelményeinek és  
a többi ide vonatkozó rendelke
zésnek megfelel. A megfelelőségi 
nyilatkozat teljes terjedelmében 
a  cikkszám (652073) megadásá
val a www.tchibo.hu/utmutatok 
 oldalon található.

A termék a következő országok
ban forgalmazható: Németország, 
Ausztria, Svájc, Csehország, 
 Lengyelország, Szlovákia, 
 Magyarország, Törökország.

Műszaki adatok

Modell:   652 073

Hálózati adapter:

• Modell:  GJ27WE0900250V

•  Gyártó:  Shenzhen Guijin 
Technology Co.,Ltd. 
(91440300MA5FFNCK4E) 
3rd Floor, 72 Building, Songxin 
 Industrial, Hongxing Community, 
Songgang Street, Bao‘an,  
Shenzhen, GuangDong, China

•  Bemenet:  100240V ~ 50/60 Hz  

•  Kimenet: 9V   2,5A 22,5W 
    (A  szimbólum 

egyenáramot jelent)

• Hatékonyság … 
   … átlaga üzemelés közben:   
       85,96 % 
   … csekély terhelésnél (10%):   
       76,2 %
   Teljesítményfelvétel  
   nulla terhelésnél:    0,10 W

Memóriavédő elem: 
  1 db CR2032/3 V típusú 

 Névleges energia: 0,63 Wh  
(az UN 38.3 szerint tesztelve)

Bluetooth®:
• Verzió:  BT 5.0  
   (alacsonyabb verziók (1.1től) is 
kompatibilisek, esetleg nem 
 támogatják az összes funkciót)

• Hatótávolság:  max. 10 m (szabad 
területen) 

•  Kimeneti teljesítmény: 2x 5 W

• Frekvenciatartomány:  
 2,402 GHz és 2,480 GHz között

• Max. adóteljesítmény: <4dbm

• Készülékszabvány: 
  HFP V1.6 / HSP V1.2 /  

A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Töltés funkció: 
Vezeték nélküli: 
• Kimenet: 7,5 W (max.)

• Frekvenciasáv: 111–256 kHz 
• Sugárzott maximális adó    
   teljesítmény: < 40dB A/m@3m

USB kábellel: 
• USBA kimenet: 5V   1A

Környezeti hőmérséklet: 
 +10 és +40 °C között

Vezeték nélküli töltés

• Szükség esetén kapcsolja  
   ki a rezgő funkciót a mobil  

    készüléken. Ellenkező esetben  
a készülék a vibráció következté
ben elmozdulna a töltőfelületen, 
és  ennek következtében meg
szakadna a töltési folyamat.

• Nem lehet egyszerre több 
 készüléket tölteni.

• Vegye figyelembe hordozható 
készüléke használati útmutató
ját is.

• Egy vastag védőtok vagy 
 mágneses tok a készüléken 
 korlátozhatja a vezeték nélküli 
töltés funkciót.

Sleep/Set Play/Pause
Alarm
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Vol+
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ource
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töltés 
szim

bólum

  M  Helyezze a mobil készülékét  
a töltő felület közepére. 

  A töltési folyamat autom ati
kusan megkezdődik.  
A töltés szimbólum  a  
töltés során fehéren világít.  
A töltés ideje a tölteni kívánt 
készülék akkumulátorának 
kapacitásától függ.

  Az okostelefon típustól füg
gően a töltés szimbólum  
rózsaszínűen világít, amint  
a készülék teljesen feltöltött, 
vagy fehér színű marad.  
Ezért a töltöttségi  állapotot 
közvetlenül az okostelefonján 
ellenőrizze.  

  M Ha a töltési folyamat nem 
 indul el automatikusan, akkor 
vegye le egy kicsit a töltendő 
készüléket a töltőfelületről, 
majd próbálja újra.

Ha fém idegen test van  
a töltőfelületen, a töltés 

jelzése  pirosan világít.  
Távolítsa el az idegen testet.

A vezeték nélküli töltésre 
nem alkalmas eszközök 

csatlakoztathatók a készülék hát
oldalán található USBporthoz egy 
töltéshez megfelelő USBkábellel.

DC 9V

USB

AUX IN

Zenelejátszás

Üzemmód váltás

  M A  Power/Source gomb rövid 
megnyomásával válthat  
a pontos idő, Bluetooth® és 
AUX üzemmód között.

Elaludhat Bluetooth® vagy 
AUX beállítással, ekkor 

azonban az ébresztés Bluetooth® 
vagy AUX üzemmódban nem 
 lehetséges, mivel a csatlakozta
tott  lejátszókészülék alvó üzem
módban kikapcsol. 
Tipp: Ha Bluetooth® vagy AUX 
üzemmóddal szeretne ela ludni, 
használja a  Sleeptimer (alvásidő
zítő) funkciót (ha van) a mobil ké
szüléken, hogy energiamegtakarí
tás céljából egyszerre kikapcsoljon.

Bluetooth®: 

Bluetooth® funkcióval rendelkező 
készülékeket csatlakoztathat az 
ébresztőórához.

• Bizonyos eszközöknek több idő
re van szükségük a kapcsolat 
létrehozásához; ez azonban nem 
jelent hibás működést.

•  Minden esetben vegye figye
lembe a hordozható készülék 
 használati útmutatóját. 

• Általában egyszerre mindig csak 
egy készüléket csatlakoztathat 
az ébresztőórához. 

• Adott esetben a mobil  készüléke 
jelszót kér. Ekkor adja meg a kö
vetkező négy számjegyet: 0000. 

Bluetooth® kapcsolat létrehozása

1. A Bluetooth® üzemmód behí
vásához nyomja meg röviden  
a Power/Source gombot. 
A kijelzőn a blue felirat jelenik 
meg és a Bluetooth® szimbó
lum  villog.

2. Kapcsolja be a Bluetooth® 
funkciót a hordozható készü
lékén (pl. okostelefon), és 
 indítsa el az eszközkeresést.

3. Válassza ki a listából a 
TCM652073t.

4. Amint a kapcsolat sikeresen 
létrejött, a Bluetooth® szimbó
lum  folyamatosan világít.

Ha közben kikapcsolja a ké
szüléket, az a bekapcsolás 

után automatikusan csatlakozik  
a korábban csatlakoztatott készü
lékekhez – amennyiben azok a 
 közelben, bekapcsolt állapotban 
vannak, valamint a Bluetooth® 
funkció aktiválva van. 

Zenelejátszás a Bluetooth®-on 
keresztül

  M A hangerőt az ébresztőórán 
lévő Vol+ és a Vol– gombok 
rövid megnyomásával állít
hatja be.

  M A zenelejátszást az ébresztő
órán lévő Play/Pause gomb 
megnyomásával indíthatja el 
vagy szakíthatja meg. 
Előfordulhat, hogy az elején 
egyszer el kell indítania a leját
szást a hordozható eszközön.
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