LENCO CR-07
KELLRAADIO
KASUTUSJUHEND

Ohutust puudutavad juhised
Seadet ei või vedelikega piserdada ega vedelikke selle peale läigatada, samuti ärge asetage seadmele
vedelikega täidetud anumaid.
Et seade oleks täielikult välja lülitatud, tuleb seadme pistik vooluvõrgust lahti ühendada. Seadme
voolupistik peab olema hõlpsasti ligipääsetav igal ajal.
Jätke seadme ümber piisava õhuvahetuse tagamiseks igasse külge vähemalt 10 cm vaba ruumi.
Ärge katke seadme tuulutusavausi millegagi kinni (laudlina, ajaleht vms). Ärge asetage seadmele
põlevaid küünlaid ega muid lahtise tule allikaid.
Kasutatud patareidest vabanemisel tuleb järgida jäätmekäitlemist puudutavaid nõudeid. Patareisid ei
või jätta liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse, lahtise tule ligidusse vms.
Kasutage seadet ainult keskmiste kliimatingimuste juures.
Seadme tüübisilt asub seadme põhja all.

1. Eelsalvestatud mälukoha valimise nupp
2. Tukastusnupp
3. Häälestamine - / tundide seadistamine
4. Aja seadistamine
5. Sisse ja välja lülitamine (ON/OFF) / äratuse väljalülitamine
6. Unetaimeri nupp
7. Häälestamine + / minutite seadistamine
8. Helitugevuse lisamine / Äratus 2 seadistamine
9. Helitugevuse vähendamine / Äratus 1 seadistamine
Raadio
Vajutage raadio sisse või väljalülitamiseks nuppu ON/OFF. Seadistage häälestusnuppude (+ / -) abil
laineala sobivale raadiosagedusele. Vajutage helitugevuse seadistamise nuppe, et heli tugevus
reguleerida. Vajutage ja hoidke PRE/M+ nuppu vajutatuna, kuni ekraanile ilmub mälukoha number
(nt. P01) ja vilgub. Seejärel saate valida soovitud mälukoha helitugevus+ või – nuppudega, seejärel
vajutage taas PRE/M+ nupule et valitud mälukoht salvestada. Nüüd saate alati mällusalvestatud
raadiojaama valida kiirelt, vajutades PRE/M+ nupule.
Äratuste seadistamine
Enne äratuse seadistamist tuleb raadio välja lülitada. Vajutage ja hoidke nuppu AL1, kuni tunnilugem
hakkab ekraanil vilkuma. Nüüd on võimalik äratuse aeg seadistada: vajutage tundide seadistamise
nupule tundide seadistamiseks ja seejärel minutite seadistamise nupule minutite seadistamiseks.
Selleks et äratus salvestada, vajutage uuesti AL1. Nüüd võite äratuse aktiveerida ja valida kas raadio
või helinaga ülesäratamise, vajutades korduvalt AL1 (valikud vahelduvad). LED ekraanil põlevad
sümbolid (muusikanoot v kelluke) annavad märku, kas äratus toimub raadio või helinaga. Need
sümbolid kustuvad, kui äratus tühistatakse. Samal viisil saab ka teise äratuse seadistada (AL2).
Äratusmärguande lõpetamine.
Vajutage nupule ON/OFF, et äratuse helisemine lõpetada. Äratus käivitub uuesti 24 tunni möödudes.
Äratuse tühistamine.
Vajutage vastavalt AL1 või AL2 nuppe, kuni mistahes äratuse sümbolid on ekraanilt kustunud – äratus
on tühistatud.
Kella seadistamine
Enne kella seadistamist tuleb raadio välja lülitada. Vajutage ja hoidke kellaaja seadistamise nuppu,
kuni ekraanil hakkab vastav lugem vilkuma, siis vabastage nupp. Seadistage tunnid ja minutid
vastavate nuppudega. Salvestamiseks vajutage kellaaja seadistamise nuppu.
Unetaimeri aja seadistamine
Vajutage unetaimeri nuppu korduvalt, et unetaimeri rakendumisaega kehtestada ( 90, 80, 70, 60, 50,
40, 30, 20, 10 minutit või OFF ). Unetaimeri rakendumisel lülitub kellraadio välja.
Tukastusfunktsioon
Tukastuse kasutamiseks vajutage tukastuse (Snooze) nupule siis, kui äratus heliseb. Äratus lõpeb ja
heliseb 9 minuti pärast jälle.

Varutoide
Varutoide on kasulik siis, kui elektrivool juhtub ära minema. Varutoite funktsioon hoiab kella käigus,
samuti äratust kuid ekraan sellisel juhul ei sütti. Kella vaatamiseks vajutage ükskõik mis nuppu –
ekraan süttib korraks. Kella täpsus sõltub varutoite korral patareide jääklaetuse astmest ja
võimsusest.
Spetsifikatsioonid
Sagedusala: FM 87.5–108 MHz
Toide 230V – 50 Hz, võimsustarve 3W
Varutoide: 2 x AAA patareiga
Heli võimsus: 300 mW
Hooldus ja parandamine
Pidage meeles: garantii tühistub, kui seadet on avatud või on sellesse muul viisil tehniliselt sekkutud
ilma tootjapoolse volituseta. Seade pole ette nähtud ärieesmärgil kasutamiseks. Tootjapoolsed
garantiikohustused tühistuvad, kui seadet kasutatakse ärieesmärgil.
Käitlemine
Sümbol näitab, et elektriseadet ega akut ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kindlustamaks
õige käitluse, andke kasutatud seadmed ja akud vastavasse kogumispunkti. Nõnda toimides
aitate säästa loodusvarasid ja kaitsta keskkonda ning inimtervist.
CE märgistus
CE märgistusega tooted on vastavuses elektromagnetilise ühilduvuse direktiiviga
(2004/108/EC) ja madalpingedirektiiviga (2006/95/EC), mis on välja antud Euroopa
Ühenduse poolt.
Kõik õigused hõivatud.

