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1. Πλήκτρο Ρύθμισης Λεπτών  
2. Πλήκτρο Ρύθμισης Ώρας  
3. Πλήκτρο Ρύθμισης Ωρών  
4. Πλήκτρο Ρύθμισης Ξυπνητηριού  
5. Πλήκτρο λειτουργία αναβολής ξυπνητηριού  

(SNOOZE)  
6. διακόπτης  

Ενεργοποίησης/Απενεργοποίηση ς Ξυπνητηριού  

7. Θήκη μπαταρίας 
8. Οθόνη  
9. Καλώδιο ρεύματος 
10. Πλήκτρο διακοπής λειτουργίας ξυπνητηριού 
 

 

1. ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  

Ελέγξτε ότι  το εναλλασσόµενο ρεύµα (AC) είναι ίδιο µε αυτό που δείχνουν οι οδηγίες στο 
πίσω µέρος της συσκευής σας και συνδέστε το καλώδιο του ρεύµατος στην πρίζα. Μία 
ένδειξη που θα αναβοσβήνει θα εµφανιστεί στην οθόνη σας η οποία θα δείχνει την ώρα.  
 
2. Για να ρυθμίσετε την ωρα 
2.1 πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ρύθμισης χρόνου (2). 
2.2 πατήστε το σύνολο λεπτών (1) ή καθορισμένη ώρα (3) για να ρυθμίσετε την ένδειξη 
του ρολογιού στη σωστή ωρα. 
2.3 Απελευθερώστε το πλήκτρο ρύθμισης χρόνου (2). 
 
3. Για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης 
3.1 πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ρύθμισης συναγερμού (4). 
3.2 Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ρύθμισης συναγερμού (4) πατήστε το κουμπί 
ώρα σετ (3) και το κουμπί λεπτό σετ 
(1) να προωθήσει το χρόνο μέχρι την επιθυμητή ώρα αφύπνισης εμφανίζεται στην οθόνη. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ελέγξετε την ώρα αφύπνισης, πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης 
συναγερμού (4). Η οθόνη του ρολογιού θα δείξει 
η προκαθορισμένη ώρα αφύπνισης. 
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4. Αφύπνιση  

4.1 Ρυθμίστε το ξυπνητήρι διακόπτη on / off (6) στη θέση ON. Ο αντίστοιχος δείκτης  
AUTO θα ανάψει. 

4.2 Πιέστε μόνο το κουμπί συναγερμού off (10) για να απενεργοποιήσετε το βομβητή, 
ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί ξανά μετά 24 ώρες. 

4.3 Ρυθμίστε τον κώδωνα του κινδύνου διακόπτη on / off (6) για να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του συναγερμού εντελώς 

 
5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ  
Όταν χρειάζεστε µερικά ακόµα λεπτά ύπνου αφού σας ξυπνήσει το ξυπνητήρι, ακουµπήστε 
τον Αισθητήρα Αφής για λειτουργία του ξυπνητηριού (4) και η συσκευή θα κλείσει και θα ξανά 
να ενεργοποιηθεί σε ακριβώς 9 λεπτά. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία όσες 
φορές επιθυµείτε µέσα σε χρονική περίοδο 1 ώρας και 59 λεπτών από την ώρα που ήταν 
αρχικά ρυθµισµένο το ξυπνητήρι να χτυπήσει.  

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ  

Όταν χρειάζεστε µερικά ακόµα λεπτά ύπνου αφού σας ξυπνήσει το ξυπνητήρι, ακουµπήστε 
τον Αισθητήρα Αφής για λειτουργία του ξυπνητηριού (4) και η συσκευή θα κλείσει και θα ξανά 
να ενεργοποιηθεί σε ακριβώς 9 λεπτά. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία όσες 
φορές επιθυµείτε µέσα σε χρονική περίοδο 1 ώρας και 59 λεπτών από την ώρα που ήταν 
αρχικά ρυθµισµένο το ξυπνητήρι να χτυπήσει.  

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: AC 230V / 50Hz 

 

Προφυλάξεις: 

 Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε νερό - για παράδειγμα, κοντά σε 
μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη, σκάφη πλυσίματος, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα, 
και σε παρόμοια.  

 Οι σχισμές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία από 
υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν πρέπει να εμποδίζονται ή να καλύπτονται. Επιπλέον 
τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να μπλοκάρονται με την τοποθέτηση του προϊόντος σε 
ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να 
τοποθετείται σε εντοιχισμένη εγκατάσταση όπως βιβλιοθήκη ή ράφι, εκτός αν έχει 
κατάλληλο εξαερισμό και τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή 

         
Η σημασία αυτού του συμβόλου στο υλικό, τα εξαρτήματά  ή τη συσκευασία δηλώνει πως 

αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο. Απορρίψτε αυτήν τη 

συσκευή σε κατάλληλα σημεία περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

 
Διανομέας: 
SOUNDSTAR, Α’ Παρ. Ανθοκήπων 14, 56429 Νέα Ευκαρπία, Θες/νίκη, Τηλ. 0030 2310 
689333-7, www.soundstar.gr  

  

http://www.soundstar.gr/

