
Wooze Sunrise használati útmutató 

 

1.11 kezelési utasítások: 

1. LED kijelző 

2. Ébresztőóra 1 jelzőfény 

3. Ébresztőóra 2 jelzőfénye 

4. °C: hőmérséklet kijelzés 

5. BT: bluetooth mód kijelző 

6. TF:TF kártya mód kijelző 

7. FM:FM mód kijelzése 

8. MIC (beszélő mikrofon) 

 

N9 : hosszan nyomja meg a 3S gombot a be- vagy kikapcsoláshoz, 

 röviden nyomja meg a 3S gombot a szünethez vagy a lejátszáshoz,  

röviden nyomja meg rádió üezmmódban a 3S gombot az automatikus állomás kereséshez. 

 

≤: röviden nyomja meg az előző dalt vagy állomás visszaállításához, hosszan nyomja meg a 

hangerő csökkentéséhez. 

 

≥: nyomja meg a következő dalra vagy a következő állomásra való állításhoz, hosszan nyomja meg 

a gombot a hangerő növeléséhez. 

 

M: üzemmód kapcsoló: nyomja meg röviden az alábbi üzemmódok váltásához: 

- bluetooth csatlakozás 

- tf kártya: ha a tf  kártya nincs behelyezve a készülékbe az üzemmód gomb megnyomását követően 

a készülék figyelmen kívül hagyva átugorja ezt az üzemmódot. 

- aux: ha az aux kábel nincs behelyezve a készülékbe az üzemmód gomb megnyomását követően a 

készülék figyelmen kívül hagyva átugorja ezt az üzemmódot. 

- rádió 

- alapértelmezett óra mód: amikor kiválasztotta ezt az üzemmódot nyomja meg hosszan a mód 

gombot a 24 órás, vagy 12 órás rendszer beállításához. Amennyiben a 12 órás rendszer kerül 

beállításra a megfelelő PM (délután), vagy AM (délelőtt) lámpák világítanak.  

 

SET/BEÁLLÍTÁS: röviden nyomja meg az óra/ébresztő kijelzésének váltásához,  

hosszan nyomja meg az óra/ébresztő beállítási állapotba lépéshez. 

≤ : felfelé állításként használatos az óra megadásakor 

≥ : lefelé történő beállításként használatos az óra beírásakor 

  

*: hosszan nyomja meg a képernyő fényerejének bezárásához vagy megnyitásához, rövid 

megnyomásával a képernyő fényerejét 1-ről 3-ra, majd 1-re váltja. 

 

 

 

1. AUX: 3,5 mm átmérőjű audio bemeneti felület. 

2. TF CARD: tf kártya nyílás 

3. 5V: 5V1A DC áram bemenet 

4. Töltésjelző 

 

 

 

 

 



 

1.12 idő/riasztás beállítási utasítások: 

 

- a SET gombbal válassza ki, hogy ébresztőt (alarm clock1/alarm clock2), vagy alapértelmezett órát 

(clock) szeretne beállítani 

- majd nyomja meg hosszan a SET gombot, ekkor az óra/ébresztő értékei villogni kezdenek 

- először az óra értékét tudja módosítani: 

≤ : felfelé állításként használatos az óra megadásakor 

≥ : lefelé történő beállításként használatos az óra beírásakor 

- beéllítást kövezően nyomja meg a SET gombot, ezt követően a perc értékét tudja módosítani: 

≤ : felfelé állításként használatos a perc megadásakor 

≥ : lefelé történő beállításként használatos a perc beírásakor 

- beállítást követően nyomja meg hosszan a SET gombot a mentéshez. 

 

 

1.3 digitális óra kijelző leírása: 

 

① Digitális kijelző terület, kijelző óra 

② Üzemmód jelzőfény, Bluetooth mód bekapcsolva 

③ Üzemmód jelzőfény, TF kártya lejátszása bekapcsolva 

④ Üzemmód visszajelző lámpa, audio vonal bemenet bekapcsolva 

⑤ Üzemmód visszajelző lámpa, 1. riasztás bekapcsolva 

⑥ Üzemmód visszajelző lámpa, 2. riasztás bekapcsolva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


