Óra-ébresztők és emlékeztetők
Analóg kijelzés

Digitális kijelzés

Idő, dátum és időzóna beállítása
Módosíthatja az óra beállításait, így például a dátumot, az időt és az időzónát.
Beállíthatja, hogyan működjenek az ébresztések és az időzítők, és további órákat
adhat hozzá más városokhoz.
A megjelenő idő módosítása
1. Nyissa meg a telefon Óra
2. Koppintson a Továbbiak

alkalmazását.
Beállítások elemre.

3. Az „Óra” alatt válassza ki otthoni időzónáját, vagy módosítsa a dátumot és az
időt. Ha szeretné megjeleníteni vagy elrejteni az otthoni időzónájára
vonatkozó órát olyankor, amikor más időzónában tartózkodik, koppintson
az Automatikus otthoni óra lehetőségre.
Az óra megjelenésének módosítása

Kiválaszthatja, hogy az Óra alkalmazás hogyan jelenjen meg, illetve hogyan jelenítse
meg az időt.
Váltás analóg és digitális kijelző között
1. Nyissa meg a telefon Óra

alkalmazását.

2. Koppintson a Továbbiak

Beállítások

Stílus pontra.

3. Válassza az Analóg vagy a Digitális lehetőséget.
Másodpercek megjelenítése vagy elrejtése
1. Nyissa meg a telefon Óra
2. Koppintson a Továbbiak

alkalmazását.
Beállítások pontra.

3. Koppintson Az idő megjelenítése másodpercben lehetőségre.
A 24 órás formátum bekapcsolása
1. Nyissa meg a telefon Óra

alkalmazását.

2. Koppintson a Továbbiak

Beállítások

Dátum és idő módosítása pontra.

3. Koppintson a 24 órás formátum használata lehetőségre.
Az óra képernyővédőn való megjelenésének módosítása
1. Nyissa meg a telefon Óra
2. Koppintson a Továbbiak

alkalmazását.
Beállítások pontra.

3. A „Képernyővédő” szakaszban a következőket teheti:
1. Váltás az analóg és digitális stílus között: Koppintson a Stílus pontra.
Válassza az Analóg vagy a Digitális lehetőséget.
2. Fényerő csökkentése sötét környezetben: Koppintson az Éjszakai
mód elemre.
Ébresztés beállításainak módosítása
1. Nyissa meg a telefon Óra
2. Koppintson a Továbbiak

alkalmazását.
Beállítások elemre.

3. Az „Ébresztés” részben a következőket teheti:
•

Kiválaszthatja az ébresztés hangjelzésének időtartamát: Koppintson
az Elnémítás ennyi idő után: elemre.

•

Kiválaszthatja az ébresztés „szundi” segítségével való késleltetésének
hosszát: Koppintson a Szundi időtartama lehetőségre.

•

Módosíthatja az ébresztés hangerejét: Használja az „Ébresztés
hangereje” csúszkát.

•

Beállíthatja, hogy az ébresztés egyre hangosabbá váljon: Koppintson
a Hangerő fokozatos növelése lehetőségre.

•

Beállíthatja a hangerőgombok funkcióját: Koppintson
a Hangerőgombok elemre. Ezekkel a gombokkal a hangerőt
vezérelheti, illetve késleltetheti vagy kikapcsolhatja az ébresztést.

•

Kiválaszthatja a hét kezdőnapját: Koppintson a Hét
kezdőnapja lehetőségre.

Időzítő beállításainak módosítása
1. Nyissa meg a telefon Óra
2. Koppintson a Továbbiak

alkalmazását.
Beállítások elemre.

3. Az „Időzítők” részben a következőket teheti:
•

Kiválaszthatja az időzítő lejártakor játszott csengőhangot: Koppintson
az Időzítőhang lehetőségre.

•

Beállíthatja, hogy az időzítő fokozatosan egyre hangosabbá váljon:
Koppintson a Hangerő fokozatos növelése elemre.

•

Beállíthatja az időzítő rezgését: Koppintson az Időzítő
rezgése lehetőségre.

Ébresztési idő beállítása
1. Nyissa meg a telefon Óra
alkalmazását.
2. Koppintson fent az Ébresztő lehetőségre.
3. Válassza ki valamelyik ébresztést.
• Ébresztés hozzáadásához koppintson a Hozzáadás
elemre.
• Ébresztés átállításához koppintson a jelenleg beállított időpontra.
4. Állítsa be az ébresztés időpontját.
1. Analóg órán: Csúsztassa a mutatót a kívánt órához. Ezután csúsztassa
a mutatót a kívánt perchez.
2. A digitális órán: Adja meg a kívánt órát és percet.
3. A 12 órás formátumnál: Koppintson a DE vagy DU lehetőségre.
5. Koppintson az OK gombra.
Az ébresztés be- és kikapcsolása
1. Nyissa meg a telefon Óra
alkalmazását.
2. Koppintson fent az Ébresztő lehetőségre.
3. A kívánt ébresztésnél koppintson a Be/Ki kapcsolóra.
Tipp: Ha az ébresztésnél be van állítva az ismétlődés, akkor ez be- vagy kikapcsolja
az összes ismétlődést.

Szundi vagy ébresztés elvetése
•
•

Szundi: Az ébresztés 10 perces késleltetéséhez csúsztassa az ujját balra a
lezárási képernyőn.
Elvetés: Az ébresztés leállításához csúsztassa az ujját jobbra a lezárási
képernyőn.

Tipp: Módosíthatja a szundi idejét, és beállíthatja, hogy a telefon hangerőgombjai
aktiválják a szundi üzemmódot vagy az ébresztés elvetését.

Hangjelzés használata
1.
2.
3.
4.
5.

Nyissa meg a telefon Óra
alkalmazását.
Koppintson fent az Ébresztő lehetőségre.
Koppintson a kívánt ébresztésnél a lefelé mutató nyílra .
Koppintson az aktuális hangjelzés nevére.
Válassza ki a kívánt hangot:
• Ha a listában található hangjelzések közül szeretné valamelyiket
használni: Koppintson rá.
• Saját hangfájl használata: Ha letöltötte a kívánt hangfájlt a telefonjára,
koppintson az Új hozzáadása lehetőségre. Ezután koppintson a kívánt
hangfájlra.

Zeneszám használata a YouTube Music, a Pandora vagy a Spotify
szolgáltatásból
1. Ha még nem tette meg, töltse le a YouTube Music, a Pandora, illetve a Spotify
alkalmazást.
2. Nyissa meg az adott alkalmazást, és jelentkezzen be fiókjába.
3. Nyissa meg a telefon Óra
alkalmazását.

Koppintson fent az Ébresztő lehetőségre.
Koppintson a kívánt ébresztésnél a lefelé mutató nyílra .
Koppintson az aktuális hangjelzés nevére.
Koppintson a „Hangok” elem melletti YouTube Music, Pandora vagy Spotify
lehetőségre.
8. Keresse meg a használni kívánt zeneszámot, majd koppintson rá.
• YouTube: A kívánt zeneszám vagy album kiválasztásához prémium
fiókot kell használnia. Az ingyenes fiókok nem használhatók az Óra
alkalmazással.
• Pandora: A kívánt zeneszám kiválasztásához prémium fiókot kell
használnia. A Plus és ingyenes fiókoknál csak állomásokat választhat.
Az ingyenes fiókoknál hirdetésekkel is találkozhat. Megjegyzés: A
Pandora-ébresztések csak az Amerikai Egyesült Államokban
használhatók.
• Spotify: A kívánt zeneszám kiválasztásához prémium fiókot kell
használnia. Az ingyenes fiókot használók a lejátszási listák közül
választhatnak, és hirdetésekkel is találkozhatnak.
4.
5.
6.
7.

Ébresztés nevének, ismétlődésének vagy rezgésének módosítása
1. Nyissa meg a telefon Óra
alkalmazását.
2. Koppintson fent az Ébresztő lehetőségre.
3. Koppintson a kívánt ébresztésnél a lefelé mutató nyílra .
• Név: Az ébresztés elnevezéséhez koppintson a Címke lehetőségre.
• Ismétlődés: Az ébresztés ismétlődésének beállításához koppintson az
Ismétlés lehetőségre, és válassza ki a hét megfelelő napjait.
• Rezgés: Az ébresztés rezgésének ki- vagy bekapcsolásához
koppintson a Rezgés lehetőségre.
Óra használata iPhone telefonon
Ébresztés beállítása
1. Nyissa meg az Óra alkalmazást, majd koppintson az Ébresztés ikonra.
2. Koppintson a

ikonra.

3. Állítsa be az időpontot az ébresztéshez. Az alábbi lehetőségek közül is választhat:
• Ismétlés: Koppintson rá, ha ismétlődő ébresztést szeretne beállítani.
•

Címke: Koppintson rá, ha el szeretné nevezni az ébresztést.

•

Hang: Ha erre koppint, kiválaszthatja, hogy az ébresztés során milyen hangot
adjon ki a készülék.

•

Szundi: Ha bekapcsolja ezt a funkciót, megjelenik a Szundi beállítás is, amikor
elindul az ébresztés.

4. Koppintson a Mentés elemre.
Az ébresztés hangerejének beállítása
Lépjen a Beállítások > Hangok és haptikus jelzések menüponthoz. A hangerő
beállításához húzza el jobbra vagy balra a Csengő és jelzések alatt látható csúszkát.
Amint húzza a csúszkát, a készülék lejátszik egy jelzést, így ellenőrizheti a hangerőt. Ha

az ébresztés hangerejét a készülék hangerőgombjaival szeretné módosítani, kapcsolja
be az Állítás a gombokkal lehetőséget.

Emlékeztetők
Android-telefonon vagy -táblagépen nyissa meg a Google Keep
appot.
Koppintson az egyik jegyzetre.
A jobb felső sarokban koppintson az Emlékeztessen
elemre.
Az emlékeztetőket időponthoz vagy helyhez kötheti:
• Időalapú emlékeztető: Koppintson az alapértelmezett helyek egyikére,
vagy válasszon egy dátumot és időpontot . Ismétlődő emlékeztetőket is
beállíthat.
• Helyalapú emlékeztető: Koppintson a Hely elemre , majd adjon meg
egy nevet vagy címet, és koppintson a Mentés elemre. Engedélyeznie
kell a Keep számára, hogy hozzáférjen helyadataihoz.
5. A jegyzethez tartozó emlékeztető a jegyzet alatt, a címkék mellett látható.
6. A jegyzet bezárásához koppintson a Vissza
gombra.
7. Az emlékeztetőt bármikor módosíthatja vagy törölheti: ehhez koppintson a
jegyzet alján látható időpontra vagy helyre.
1.
2.
3.
4.

A jövőbeli emlékeztetők megtekintése
1. Nyissa meg a Keep alkalmazást .
2. A Keep bal felső sarkában koppintson vagy kattintson a menüre , majd
válassza az Emlékeztetők lehetőséget.
3. Ekkor megjelenik az összes olyan jegyzet, amelyhez jövőbeli emlékeztető
tartozik.

Emlékeztető létrehozása iPhone, iPad és iPod touch készülékekn
1. Nyissa meg az Emlékeztetők alkalmazást.
2. Koppintson a + Új emlékeztető elemre, majd írja be az emlékeztetőt.
3. Koppintson a Kész elemre.
A Főképernyőn elérhető Emlékeztetők alkalmazás ikon (widget) segítségével
emlékeztetőket adhat a legfontosabb tennivalólistákhoz.
Koppintson a dátum és idő gombra
, majd állítsa be az adott emlékeztető
határidejét. Választhat a Ma, a Holnap, az Ez a hétvége lehetőségek közül, vagy
koppintson a Dátum és idő gombra, és adjon meg egy tetszőleges napot és
időpontot.
Ha beállít egy határidőt az egyik emlékeztetőhöz, az értesítés alapértelmezés szerint
9:00 órakor jelenik meg. Ha módosítani szeretné az egész napos
emlékeztetőértesítések megjelenési időpontját, nyissa meg a Beállítások
alkalmazást, majd koppintson az Emlékeztető elemre. Koppintson az Egész napos
emlékeztető szakaszban látható időpontra, majd válasszon egy másik időpontot.
Hely megadása
Ha a Hely gombra
koppint, beállíthat egy tartózkodási helyhez kapcsolódó
értesítést. Választhat a rendelkezésre álló lehetőségek közül, illetve az Egyéni
gombra koppintva megadhat egy tetszőleges helyet, kiválaszthatja, hogy érkezéskor
vagy távozáskor szeretne-e értesítést kapni, valamint beállíthatja, hogy pontosan hol
szeretne emlékeztetőt kapni.
Ha helyalapú emlékeztetőket szeretne kapni, kapcsolja be a
Helymeghatározást. Ehhez nyissa meg a Beállítások alkalmazást, koppintson az

Adatvédelem > Helymeghatározás menüpontra, majd kapcsolja be a
Helymeghatározást.
Emlékeztető megjelölése
Ha a zászlót ábrázoló gombra
koppint, jelezheti, hogy az adott emlékeztető
rendkívül fontos – ezután az emlékeztető szerepelni fog a Megjelölt intelligens
listában, az Emlékeztetők alkalmazás főképernyőjén.
Melléklet csatolása
A Fotók gombra
koppintva mellékletet csatolhat az emlékeztetőhöz. Készíthet új
fényképet, választhat egyet a fotókönyvtárból, illetve beszkennelhet egy
dokumentumot.
Emlékeztető hozzárendelése
Koppintson a hozzárendelés gombra
, ha az emlékeztetőt hozzá szeretné rendelni
valakihez, akivel megosztja a listát. Az Önhöz rendelt emlékeztetők a Hozzám
rendelve intelligens listán láthatók az Emlékeztetők alkalmazás főképernyőjén.

Emlékeztető beállítása

Ébresztés szerkesztése vagy törlése
Ébresztés szerkesztése:
1. Nyissa meg az Óra alkalmazást, majd kattintson az Ébresztés ikonra.
2. Koppintson a Szerk. elemre a bal felső sarokban.
3. Koppintson az adott ébresztésre, végezze el a módosításokat, majd
koppintson a Mentés elemre.
Ébresztés törlése:
•

Húzza el balra az ujját az ébresztésen, majd koppintson a Törlés gombra.

ikonra, végül pedig a Törlés elemre.

•

Koppintson a Szerk. elemre, majd a

•

Koppintson a Szerk. elemre, majd az adott ébresztésre, végül pedig az
Ébresztés törlése feliratra.

Ébresztés létrehozása

Ébresztés törlése

