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KESKKONNAINFORMATSIOON

Me oleme pakendi viinud miinimumini, et oleks kerge eraldada paberit
ja pappi.

Teie komplekt koosneb materjalidest, mida saab ümbertöödelda, kui
selle võtab osadeks selleks spetsialiseerunud firma. Palun järgige
pakkematerjalidest ja vanadest seadmetest lahtisaamise kohalikke
eeskirju.

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvalikteedilistest materjalidest
ja osadest, mida on võimalik ümbertöödelda ja uuesti kasutada.

Kui see, ratastega prügikast, millel on rist peal, sümbol on tootele
paigaldatud siis see tähendab, et toode on kooskõlas Euroopa
Direktiiviga 2002/96/EC.

Palun tehke endale teatavaks kohalikud eraldi kogumissüsteemid
elektriliste- ja elektrooniliste toodete jaoks.

Palun käituge vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake oma vana
toodet ära tavaliste jäätmete hulka. Õige käitumine vanade toodetega
aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid mõjusid keskkonnale ja
inimeste tervisele.

Teie vanast tootest lahtisaamine
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kui peaks esinema mõni viga, siis vaadake esmalt üle allolevad punktid
enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei suuda viga parandada
peale allaolevate nõuannete läbilugemist, siis võtke ühendust seadme
edasimüüjaga või teenindusasutusega.

Hoiatus: Mitte mingil juhul ei tohiks Te proovida ise seadet
parandada, sest seejärel muutub garantii kehtetuks.
Ärge avage seadeldist, sest on oht saada elektrilöök.

Probleem

Heli/vool puudub

Sagedane krabisev heli, kuulates FM laineala

Pideb krabisemine/kahisemine, kuulates MW laineala

Alarm ei tööta

0

0

0

0

0

0

Võimalik põhjus

Heli pole kohandatud

Nõrk signaa

TV, arvuti, helendava lambi jne elektriline vahelesegamine

Kasutades raadiot alarmina, on heli liiga vaikseks keeratud

Kasutades raadiot alarmina, pole välja otsitud raadiojaama

!

!

!

!

!

!

!

Lahendus

Kohandage heli

Muutke antenni asendit

Viige seade kaugemale teistest elektrilistest seadmetest

Määrake alarmi algusaeg ja/või valige alarmi re iim

Kohandage heli

Otsige üles mõni raadiojaam

0 Alarmi algusaeg pole määratud ja/või alarmi re iim pole valitudþ
þ
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JUHTIMISSEADMED

1. Määra kellaaeg/alarm

2. Tunnid/minutid

3. Alarmi kordus/ raadio väljalülitumise kellaaja maha võtmine

4. Alarmi lõpetamine

5. Magamajäämise funktsioon

6. Häälestamine

7. Alarmi näidik

8. FM/MW

9. Heli tugevus

10. Raadio/Alarm

Väljas:

Raadio sisse:

Alarm - Raadio:

Alarm - Sumisti:

11. Elektrijuhe

12. Antenn

13. Patarei kapsli kaas

lülitab raadio/alarmi välja

lülitab raadio sisse.

alarmiks hakkab olema raadio töölehakkamine

alarmiks hakkab olema sumisti töölehakkamine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

määrab kellaaja

määrab alarmi alguse aja

määrab tunnid/minutid kella jaoks/alarmi algusaja/ raadio
väljalülitumise kellaaja

lülitab töötava alarmi välja üheksaks minutiks

lülitab välja raadio väljalülitumise kellaaja funktsiooni.

lülitab töötava alarmi välja 24-ks tunniks.

Paneb raadio tööle magamajäämise funktsiooni all

Määrab väljalülitumise kellaaja.

otsib raadiojaamasid

läheb põlema, kui alarm on sisselülitatud.

valib FM/MW laineala vahel.

määrab heli tugevuse

ühendab pistikupesaga

parandab FM laineala

avades saab sinna panna 9 voldise 6F22 patarei (pole kaasas), et
voolu kadudes säiliks kellraadio kellaaega.

TURVALISUSE INFORMATSIOON
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Asetage seade AC seinakontakti lähedusse ja kohta, kuhu seadme
juhe vabalt seinakontakti ulatub.

Kohas, kus MAINS pistikut või seadise lülitusseadet kasutatakse
katkestamise seadmena, jääb katkestamisseade vabalt
opereeritavaks.

Asetage seade kõvale ja lamedale pinnasele, et seadeldis ei kõiguks.

Kui Te ei kavatse seadet kaua aega kasutada, siis tõmmake
seadeldise juhe seinakontaktist välja. Lisaks sellele on soovitatav
eemaldada patarei kellraadiost. See ennetab ohu, et patarei võib
lekkima hakata ja seadme ära rikkuda.

Ärge asetage seadet ja patareid niiskuse, vihma, liiva,
soojustusseadmete või otsese päikese kiirguse alla.

Aparaati ei tohi panna tilkuvate ja pritsivate asjade lähedusse.

Vajalik oleks ventilatsiooni ( miinimumvahed ventilatsiooni aukude
vahel peaksid olema 15 cm ), et ennetada kuumuse suurenemist.

Ventilatsioon ei tohiks olla takistatud esemetega nagu ajaleht,
laudlina, kartinad jne.

Ühtegi objekti, mis sisaldab vedelikku, nagu nt. Vaas, ei tohi asetada
seadme peale.

Ühtegi avatud tuleallikat, nagu nt. põlevad küünlad, ei tohi asetada
seadme peale.

Seadme puhastamiseks kasutage pehmet, kergelt niisutatud
seemisest lappi. Ärge kasutage ühtegi puhastusvahendit, mis
sisaldab alkoholi, ammoniaaki, bensiini, abrasiivmaterjale, sest nad
võivad kesta kahjustada.

Hoiatus

Muudmoodi, kui eelnevalt kirjutatud, aparaadiga
ümberkäimine võib põhjustada seadme ebastabiilse
töötamise.

See aparaat vastab Euroopa raadioseadmete nõuetele.
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ALARMI VÄLJALÜLITAMINE

Alarmi kordamine

See funktsioon paneb alarmi uuesti tööle 9 minutiliste intervallidega.

Alarmi töötamise ajal vajutage nuppu.

Korrake tegevust, kui soovite, kuni 59 minutit.
Alarmi näidik ( AL ) jääb põlema.

1. Alarmi kordus

2.
Ü

MAGAMAJÄÄMISE FUNKTSIOON

Sellel seadmel on sisseehitatud taimer, mis võimaldab raadiol
automaatselt välja lülituda peale teatud töösoleku aega. See võimaldab
Teil lõõgastuda, kuulata raadiot ja magama jääda. Maksimaalne raadio
töötamise aeg on selle funktsiooni korral 1 tund ja 59 minutit.

Pange asendisse.

Määrake magamajäämise aeg, et aktiveerida magamajäämise
funktsioon, järgides allolevaid juhtnööre:

Magamajäämise funktsiooni katkestamiseks vajutage
.

1. Raadio/Alarm Väljas

2.

raadio
väljalülitumise kellaaja maha võtmine nuppu

!

!

!

Lihtsalt vajutage nuppu, et raadio
lülituks välja 59 minuti pärast.

Hoidke all nuppu ja vajutage
nuppu korduvalt, et raadio lülituks välja vähem, kui 59 minuti pärast

Hoidke all nuppu ja vajutage
nuppu, et raadio lülituks välja 1 tunni ja 59 minuti pärast.

Magamajäämise funktsioon

Magamajäämise funktsioon Minutid

Magamajäämise funktsioon Tunnid

Ü

Magamajäämise funktsiooni aktiveerimine
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PAIGALDAMINE

Pingeallikas

Kella mälu tagavaravariant

1.

2.

3. Et eemaldada toodet täielikult vooluvõrgust, siis tõmmake
selleks juhe pistikupesast välja.

1. 9 voldine 6F22

2.

Kontrollige, kas elektertoide ( näidatud seadme all )on vastavuses
Teie kohaliku toitevõrguga. Kui ei ole siis konsulteerige toote
edasimüüjaga või teenindusasutusega.

Pange juhe pistikupessa.

Kella mälu tagavaravariant võimaldab Teie alarmi ja kellaaja sätteid
säilitada, kui juhuslikult peaks tulema elektrikatkestus. Terve kellraadio
ja ekraan lülitub välja. Kell näitab jälle õiget aega niipea, kui vool tagasi
tuleb.

Eemaldage patarei kapsli kaas, et panna sinna
patarei (pole kaasas), et voolu kadudes säiliks kellaaja sätted.

Pange kaas tagasi.

Reservvõimsuse tarbimine                                ..............................1,8W

Märkus:

Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, seega tuleb nad viia

õigesse kohta peale tühjakssaamist.

Kui patareid pole pandud kapslisse või kui voolukatkestus on
pikaajaline, siis Te peate määrama uuesti kellaaja ja alarmi
töölehakkamise aja.

................................
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RAADIO

Te saate seda seadet vabalt ka raadiona kasutada!

1. Raadio/Alarm Raadio sisse

2. FM/MW

3. Häälestamise

4. Heli tugevuse

5. Raadio/Alarm

Muutke peale, et panna raadiot tööle.

Valige oma laineala, kohandades nuppu.

Kohandage nuppu, et otsida üles soovitud
raadiojaam.

Keerake nuppu, et kohandada heli tugevust.

Muutke Väljas peale, et lülitada raadiot välja.

Venitage antenn täies pikkuses välja, et saavutada parimat
tulemust.

Kasutab seadmesse sisseehitatud antenni. Antenni
suunamiseks muutke seadme positsiooni.

! Kui magamajäämise funktsioon on aktiveeritud, et lülitada raadiot
välja, siis Te peate veel vajutama ka raadio väljalülitumise kellaaja
mahavõtmise nuppu.

Et parandada vastuvõtjat:

FM:

MW:

KELLAAJA/ALARMI TÖÖLEHAKKAMISE AJA MÄÄRAMINE

Kellaaega näidatakse, kasutades 24 tunni süsteemi.

Hoidke all nuppu.

Vajutage või nuppe korduvalt või hoidke all
või nuppe, et muuta minuteid ja/või tunde.

Võtke näpud ja või nupult ära, kui Te
olete jõudnud õige kellaaja peale.

Seadme ekraanil hakkab olema õige kellaaeg.

1. Määra kellaaeg/alarm

2. Tunnid Minutid Tunnid
Minutid

3. Määra kellaaeg/alarm hr min

Ü
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ALARMI TÖÖRE IIMI SÄTTIMINEÞ

Et kasutada alarmi peate Te kõigepealt alarmi töölehakkamise kellaaja
määrama. Te saate enda äratamiseks kahe erineva alarmi vahel valida:
raadio ja sumisti vahel.

Valige oma alarmi tüüp muutes või
peale.

Alarmi näidik ( AL ) läheb põlema.

1. Raadio/Alarm Raadio Sumisti

Ü

Kasulik nõuanne:

!

!

Kui Te olete valinud raadio, siis veenduge selles, et Te olete pannud
raadio piisavalt kõvasti mängima, et ta Teid üles ärataks.

Sumisti on pandud kindlale helitugevusele ja seda ei saa muuta.

ALARMI VÄLJALÜLITAMINE

Alarmi saab kolmel viisil välja lülitada. Kui Te ei tühista alarmi täiesti,
siis jõustub
59 minuti pärast, peale alarmi esmast töölehakkamist.

Kui Te soovite, et alarm lõpetaks koheselt töötamise, aga samas
soovite, et alarm ka järgmistel päevadel samal kellaajal tööle hakkaks,
siis:

Alarmi näidik ( AL ) jääb põlema.

Et tühistada seadme alarmi kellaaeg enne, kui see tööle hakkab, või
alarmi töötamise ajal siis:

Alarmi näidik ( AL ) kustub.

24 tunni pärast alarmi uuestitöölehakkamise funktsioon

!

!

Vajutage nuppu alarmi töötamise ajal.

Seadke nupp asendisse.

Alarmi lõpetamine

Raadio/Alarm Väljas

Ü

Ü

24 tunni pärast alarmi uuestitöölehakkamise
funktsioon

Alarmi täielik tühistamine


