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Lehetséges okok és elhárításuk

Az ébresztőlámpa
nem
működik.

A hálózati kábelt 19 nem megfelelően dugta be az ébresztőlámpa csatlakozó hüvelyébe 15 vagy a hálózati
tápegységet a dugaljba.
–– Ellenőrizze, hogy megfelelően
bedugta-e a hálózati kábelt és a
hálózati tápegységet.
Áramkimaradás történt.
–– Ellenőrizze egy másik készülék
dugaljba történő csatlakoztatásával, hogy nincs-e áramkimaradás.
A hálózati tápegység megsérült.
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Nem lehet beállítani különböző
funkciókat.

Az ébresztőlámpában lévő mikroprocesszort vissza kell állítani.
–– Vegye ki az elemet az elemtartó rekeszből 10 , és húzza ki a
hálózati tápegységet a dugaljból. Ezután helyezze be ismét
az elemet és csatlakoztassa az
ébresztőlámpát az áramhálózathoz. Az ébresztőlámpát
ezáltal visszaállítja a gyári
beállításokra.

Az ébresztőlámpa
néma marad, amikor megkezdődik
az ébresztés.

A hangerőt túl halkra állította vagy
inaktiválta a hangot ébresztési
funkcióként.
–– Állítsa be a hangerőt vagy aktiválja a hangot a Kezelés című
fejezetben leírtaknak megfelelően.
Ha a rádiót választotta ki ébresztési
hangnak, előfordulhat, hogy meghibásodott a rádió.
érintőgom–– Nyomja le az
bot 9 , miután kikapcsolta az
ébresztőórát, hogy ellenőrizze
a rádió működését.
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A rádió kattog
vagy egyáltalán
nem működik.

A rádiójel túl gyenge.
–– Módosítsa az antennakábel
helyzetét 16 .
A rádió funkció meghibásodott.

Az ébresztőlámpa
tegnap bekapcsolt, ma azonban
nem.

Az ébresztési funkció ki van kapcsolva.
–– Állítsa be az ébresztési funkciót
a következő napra, és nyomjon
meg az ébresztés felhangzásakor egy tetszőleges gombot az
ébresztőóra hátoldalán vagy
egy tetszőleges érintőgombot
érintőaz LCD kijelzőn a
gomb 6 kivételével.
Az ébresztés így aktív marad, és
a következő napon ugyanabban
az időpontban ismét felhangzik.
Megszakadt az áramellátás.
–– Csatlakoztassa az ébresztőlámpát az áramhálózathoz és
esetleg állítsa be azt újra.
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Túl hamar vagy túl Az ébresztőlámpa nincsen a fejével
későn ébreszt az
azonos magasságban.
ébresztő fény.
–– Ügyeljen arra, hogy az ébresztőlámpa a fejével azonos magasságban legyen, és arra, hogy
sem az ágy, sem a takaró és a
párna se takarja el a készüléket.
Az ébresztő fényt
nem lehet kikapcsolni

Különbséget jelent, hogy az ébresztő fényt a beállított ébresztési
idő előtti 30 perc alatt vagy azután
kívánta kikapcsolni.
–– Ahhoz, hogy az ébresztő fényt
már a beállított ébresztési idő
előtti 30 perces időszakban
kikapcsolja, tartsa nyomva a
érintőgombot 8 kb. 3
másodpercig.
–– Az ébresztő fény beállított ébresztési idő után (teljes intenzitás esetén) történő kikapcsolásához, nyomja meg kétszer
érintőgombot.
röviden a
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