
 

 
Xpro digitális óra QI töltővel felhasználói kézikönyv 
 
 
1. Főbb funkciók: 
- Óra funkció (12/24 órás megjelenítési mód) 
- Ébresztő funkció (akár három ébresztés egy időben) 
- Hangfelismerés  
- 4 féle színhőmérséklet 
- Hőmérséklet kijelzés (választható °C/°F) 
- beépített 2032-es újratölthető elem 
- 5V/2A töltőkábel (a csomag tartalmazza) 
- 5 Wattos vezeték nélküli töltés 
 
 
2. Funkciók bemutatása 
 

2/1. Óra beállítása: 
 

 Nyomja meg hosszan a „SET” gombot (legalább 2 másodpercig), ekkor a „SET” gomb elkezd 

halványan villogni 

 

 A beállítási sorrend: év/hónap/nap/12/24 óra nézet/visszatérés az időhöz 

 

 Az „UP” gomb megnyomásával tudja egyesével növelni az adott értéket, ha 2 másodpercnél 

hosszabban nyomjuk meg, akkor pedig gyorsabb léptékkel növelheti az adott értéket 

 

 A „DOWN” gomb megnyomásával tudja egyesével csökkenteni az adott értéket, ha 2  

másodpercnél hosszabban nyomjuk meg, akkor pedig gyorsan léptékkel csökkentheti az adott  

értéket 

 

 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a „SET” gombot, és visszatérhet a beállítási módból 

 

 Amennyiben 10 másodpercen belül nem nyomja meg a gombot, automatikusan kilép a beállítási 

módból 

2/2. Ébresztés beállítása: 
 

 Nyomja meg a „SET” gombot a kijelző riasztási üzemmódra váltásához 

(sorrendben: 1. riasztás (A1) / 2. riasztás (A2) / 3. riasztás (A3) ) 

 

 Amikor az ébresztés megjelenik, nyomja meg az „UP” gombot az ébresztés váltásához 

 

 Kikapcsolt állapotban az „A1” ébresztés jelenik meg; amikor be van kapcsolva, az „A1 ON jelenik  

meg 

 

 Az „UP” gomb megnyomásával tudja egyesével növelni az adott értéket, ha 2 másodpercnél 

hosszabban nyomjuk meg, akkor pedig gyorsabb léptékkel növelheti az adott értéket 

 

 Ha megjelenik az ébresztés, nyomja meg és tartsa lenyomva a „SET” gombot a riasztási módba való 

belépéshez, ekkor a „SET” gomb elkezd halványan villogni 

 



 

 A beállítási sorrend: óra/perces/visszatérés az időhöz 

 

 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a „SET” gombot, és visszatérhet a beállítási módból 

 

 Amennyiben 10 másodpercen belül nem nyomja meg a gombot, automatikusan kilép a beállítási 

módból 

 

3. Kijelző mód váltása: 

 

 Óra üzemmódban nyomja meg az „UP” gombot 

 

 Hőmérséklet módban az óra és a hőmérséklet megjelenítése 

 

 Naptár módban óra és hónap megjelenítése 

 

 Óra módban óra, perc és másodperc megjelenítése 

 

4. Fényhőmérséklet változtatása: 

 

 Óra módban nyomja meg a „DOWN” gombot a kijelző fényerejének beállításához 

(képernyőn a megjelenő L1-L2-L3-L4 fényhőmérséklet közül választhat) 

 

5. Hangfelismerés: 

 

 Nyomja meg és tartsa lenyomva az „UP” gombot, a képernyőn megjelenik a „SOUND” felirat, majd  

nyomja meg az „UP” vagy „DWON” gombot a hangvezérlés funkció megnyitásához 

 

 Ekkor megjelenik a „SOUND ON” felirat 

 

 Ha a hangvezérlés funkció be van kapcsolva, a kijelző max 30 másodpercre kikapcsol, ekkor lépjen be  

az energiatakarékos üzemmódba, és az óra hangvezérléssel újra megjeleníthető 

 

 

 
 

FONTOS: a beépített elem működéséhez el kell távolítani az elem és az óra között lévő műanyag biztonsági fóliát.  

Ez az elem alatt található, amit egy csillagcsavarhúzóval eltávolítható fedél rejt. 


