HV-QV karóra Használati útmutató

A HV-QV beszélő karóra felépítése
Az óra és annak szíja teljes egészében fémből készült, melyet a kopásállóság érdekében
vákuumionos eljárással kezeltek. Kerüljük az óra érintkezését a különböző oldó, maró, hígítószerekkel
és egyéb vegyszerekkel, ezek ugyanis a felület elszíneződését, károsodását okozhatják, melyre a
gyártó nem vállal garanciát. Bőr szíjjal szerelt változat esetén ügyeljünk arra, hogy a bőr szíj lehetőleg
ne kapjon nedvességet, mert az nagyobb mennyiségbe károsíthatja, tönkre teheti a szíjat. Szintén
kerüljük ezesetben is a szíj különféle oldó, maró hígító és más vegyszerekkel való érintkezését.
Kerüljük az ütődést, leejtést, utóbbiak miatt keletkezett sérülésért vagy meghibásodásért a
gyártó nem válla garanciát.
Az óra rugós kivitelű és ún. békazárral ellátott fémszíjjal rendelkezik, a kívánt csuklóméretre
való igazítás a szíj szemeinek kivételével érhető el. Kellő tapasztalat, ügyesség és szerszámok megléte
nélkül inkább bízzuk ezt a műveletet egy órásra vagy hozzáértő emberre.
Az óra a beszélő üzemmód mellett, valódi, működő mutatókkal és számlappal is rendelkezik.
Mindkét eseten a pontos időt külön kell beállítani.
Óvjuk az órát az erős mágneses tértől, sugárzástól, ez pontatlan működést okozhat, továbbá
kárt tehet az óra szerkezetében.
Az óra cseppálló, ami nem jelent egyet a teljes vízálósággal! Kerüljük a vízben történő
használatot és az óra vízbe ejtését egyaránt. Ezek beázáshoz és meghibásodáshoz vezethetnek.

A HV-QV beszélő karóra használata, beállítása
 Pontos idő bemondása: Nyomjuk meg az órán (szemből nézve) a jobb felső gombot, ez után
az óra egy rövid dallam elhangzása után bemondja a pontos időt angolul.

 Ébresztési dallam beállítása: Az órán (szemből nézve) a bal felső gomb megnyomásával lehet
választani a dallamok közt.
 12 vagy 24 órás időformátum bemondás választása: Az órán (szemből nézve) a bal alsó
gomb megnyomásával történik.
 Tekerőgomb: Szemből nézve az óra jobb oldalán helyezkedik el, segítségével beállíthatjuk a
pontos időt, analóg számlap esetén.
 Idő, ébresztés és óránkénti bemondás beállítása: Az órán (szemből nézve) a jobb alsó gomb
megnyomása után a bal felső gombbal a percet, a bal alsó gombbal az órát lehet állítani. A
jobb alsó gomb másodszori megnyomása után a bal felső gombbal az ébresztés percét a bal
alsó gombbal az ébresztés óráját lehet beállítani. A jobb alsó gomb harmadszori
megnyomása után a bal alsó gombbal lehet ki és bekapcsolni az automatikus óránkénti
időbemondást, egyszeri megnyomásra bekapcsol az óránkénti jelzés, reggel 7 és este 9 óra
között, ha kétszer nyomjuk meg, akkor csipogással jelez és a nap minden órájában bemondja
az időt óránként, ha háromszor nyomjuk meg, akkor teljesen kikapcsol az óránkénti idő
bemondás, ezt egy mélyebb csipogással jelzi. A bal felső gombbal az ébresztést lehet ki és
bekapcsolni. A jobb alsó gomb egyszeri vagy többszöri megnyomása után, ha nem csinálunk
semmit, rövid várakozás után az óra automatikusan visszaáll alapállapotba, ezt egy
csipogással jelzi.
 Idő beállítása, analóg számlap esetében: Óvatosan húzzuk ki a tekerőgombot ütközésig,
ebben a pozícióban az óra megáll, a gomb forgatásával be tudjuk állítani a pontos időt,
miután ez megtörtént, óvatosan nyomjuk vissza a tekerő gombot ütközésig, így az óra
elindul.
 Elemcsere: Az elemcserét kellő tapasztalat, ügyesség és szerszámok megléte nélkül inkább
bízzuk egy órásra vagy hozzáértő emberre.
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