Hunóra Magyarul beszélő karóra
Használati útmutató

A Hunóra magyarul beszélő karóra felépítése
Az óra és annak fémszíjas kivitele teljes egészében fémből készült, melyet a kopásállóság
érdekében vákuum-ionos eljárással kezeltek. Kerülje az óra érintkezését a különböző oldó, maró,
hígítószerekkel és egyéb vegyszerekkel, ezek ugyanis a felület elszíneződését, károsodását
okozhatják, melyre a gyártó nem vállal garanciát!
Kerülje az ütődést, leejtést, utóbbiak miatt keletkezett sérülésért vagy meghibásodásért a
gyártó nem válla garanciát!
Az óra a bőr és rúgós szíjú kivitel mellett ún. békazárral ellátott fémszíjjal rendelkezik, a
kívánt csuklóméretre való igazítás a szíj szemeinek kivételével érheti el. Kellő tapasztalat, ügyesség és
szerszámok megléte nélkül inkább bízza ezt a műveletet egy órásra vagy hozzáértő emberre.
Óvja 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! Kerülje a vízben történő
használatot és az óra vízbe ejtését egyaránt. Ezek beázáshoz és meghibásodáshoz vezethetnek.
Az óra a beszédfunkción túl egy valódi analóg számlappal is rendelkezik, mely kontrasztosan
mutatja az időt a gyengénlátók érdekében.

A Hunóra magyarul beszélő karóra használata, beállítása
 Pontos idő bemondása: Nyomja meg az órán (szemből nézve) a jobb felső gombot, ezután az
óra bemondja magyar nyelven a pontos időt.

 Dátum bemondatása: Nyomja meg az idő bemondására szolgáló (jobb felső) gombot
közvetlen az idő bemondatását követően. Ekkor a pontos dátum kerül bemondásra.
 Analóg óra beállítása: Finoman húzza ki a jobb oldali középső gombot, majd tekeréssel állítsa
az órát a pontos időre. Ez az állítás az analóg számlapra vonatkozik, nem terjed ki a beszéd
funkcióra. Beállítást követően nyomja vissza a tekerőgombot.
 Óra, dátum, ébresztés, óránkénti időbemondás beállítása: nyomja meg a jobb oldali gombsor
alsó gombját. Első alkalommal az óra közli, hogy „óra beállítás”. A jobb oldali felső gomb
segítségével tudja az órát léptetni. Ha elér a 23 órához, akkor előröl kezdi a számolást.
Amennyiben hosszabb ideig nyomva tartja, vagy gyorsan nyomkodja a léptető gombot,
gyorsabb állítást tesz lehetővé. Az óra beállítását követően ismét nyomja meg a jobb alsó
gombot, és a percet tudja állítani a jobb felső léptető gomb segítségével. A jobb alsó gomb
ismételt megnyomásával az év, majd a hónap, aztán a nap beállításait tudja megtenni.
Minden esetben a jobb felső léptetés gomb segítségével tudja az értékeket módosítani. A
nap beállítását követően ismételten a beállító gombot nyomja meg, akkor az ébresztés órát,
majd a percet, majd az ébresztés be / kikapcsolását, és végül az óránkénti jelzés
be/kikapcsolását tudja a jobb felső léptető gomb segítségével módosítani.
 Amennyiben nem nyúl pár másodpercig a beállító gombhoz, automatikusan visszaáll az óra
az alaphelyzetre.
 Abban az esetben, ha az idő bemondására szolgáló nyomógombot folyamatosan nyomja míg
több csippanást nem hall, az óra átáll néma üzemmódba. Ilyenkor a gombok megnyomására
az óra néma marad. A normál üzemmódba a felső gomb ismételt hosszan történő
megnyomásával tud visszatérni.
 Elemcsere: Az elemcserét kellő tapasztalat, ügyesség és szerszámok megléte nélkül inkább
bízza egy órásra vagy hozzáértő emberre. Az óra 2 elemet tartalmaz. Az egyik elem a beszélő
óráért, a másik elem pedig a mutatós óráért felel. Így előfordulhat, hogy az óra nem mutatja
az időt, de még beszél. Ebben az esetben a kisebbik gombelem cseréje szükséges. A
beszédért a nagyobbik gombelem felel.
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