Tapintható mágneses karóra Használati
útmutató

A tapintható mágneses karórafelépítése
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.
Kerüljük az ütődést, leejtést, utóbbiak miatt keletkezett sérülésért vagy meghibásodásért a
gyártó nem válla garanciát.
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 karóra mágnesesség et felhasználva mutatja az időt. A jobb oldalán 3 óra pozícióban
található a beállításhoz szükséges gomb, melyet kihúzva tudjuk a pontos időt beállítani. A karórának
nincs fedele, hanem közvetlen tudjuk kitapintani az időt rajta.

A Tapintható mágneses karóra használata, beállítása
 Tekerőgomb: Szemből nézve az óra jobb oldalán helyezkedik el, segítségével beállíthatjuk a
pontos időt.

 Idő beállítása: 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.
 Idő leolvasása tapintással: Az órának nincs fedele. Közvetlen tudjuk kitapintani a pontos
időt. A karóra oldalsó peremén egy golyó megy, mely az óra állását mutatja. Az óra felső
részén egy belső vájatban pedig egy másik golyót tudunk kitapintani, mely a percet mutatja
meg. A golyók könnyen elmozdulnak, de ez nem jelent problémát, hiszen picit
megmozgatva az órát, automatikusan visszaállnak a helyes időre. Ez teszi lehetővé, hogy
kézzel sosem tudjuk elállítani az órát.
 Az idő leolvasásához az óra tetején lévő felső peremen tapintható jelek nyújtanak segítséget.
Az 12-nél egy háromszög, a 3, 6, 9 óránál egy hosszabb vonal, míg a többinél egy rövideb
vonal található. A golyókat kitapintva tudjuk így megállapítani a pontos időt.
A készüléket Magyarországon forgalomba hozza az Alko-soft Szolgáltató Bt. E-mail:
info@alkosoft.hu Tel: +36(30)499-34-77

