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OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

- Enne seadme kasutamist lugege juhendit hoolikalt. 

1. Seadet ei või jätta sademete kätte, vedelikega piserdada ega vedelikke selle peale läigatada. Ärge 

asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid. 

2. Et seade oleks täielikult välja lülitatud, tuleb voolupistik elektrikontaktist eemaldada. 
3. Seadme voolupistik peab olema hõlpsasti ligipääsetav igal ajal. 

4. Patareisid ei või jätta liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse, lahtise tule ligidusse vms. 

5. Seadme ümber peab olema vähemalt 10 cm vaba ruumi igast küljest, et seade ei kuumeneks üle. 

6. Seadme ventileerumine peab olema vaba, seda ei tohi tõkestada mingite esemetega (nt. 

ajalehed, laudlinad, kardinad vms.). 
7. Lahtise tule allikaid (küünlad) ei tohi seadmele asetada. 

8. Kasutatud patareidest vabanemisel tuleb järgida jäätmekäitlemist puudutavaid nõudeid. 

9. Seadme kasutamise keskkonna temperatuurid ei tohi olla ekstreemsed. 

10. Seadme tüübisilt asub seadme põhja all. 

11. Seadet ei või kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete 
võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada, kui neid ei 

juhendata ega abistata vastutava isiku poolt. 

12. Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks, mitte mingil juhul kommerts- ega tööstuslikuks 

kasutamiseks. 

13. Kindlustage seadmele sobiv ja kindel asukoht. Kahjud, mis tekivad seadme allakukkumisest või 

muust mehaanilisest kahjustumisest, ei kuulu garantii alla. 
14. Ärge avage seadme korpust. 

15. Ärge asetage seda seadet muude elektriseadmete peale. 

16. Ärge kasutage ega säilitage seda seadet kohas, kus seda mõjutaks otsene päikesekiirgus, kuumus, 

liigtolm või vibratsioon. 

17. Ärge puhastage seadet vee ega vedelikega. 
18. Seadme avaustesse ei tohi panna mingeid võõrkehi, sinna ei tohi sattuda vedelikke. 

19. Ärge jätke seadme pakendit väikelaste kätte. 

20. Veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed oleks samad, mis seadme tüübisildil (leitav 

seadme alt). 

21. Kaitske voolujuhet kahjustumiste eest.  
22. Kasutage seadme lisaosadena vaid neid osi, mida tootja on lubanud. 

23. Hoolduseks või parandustöödeks pöörduge seadme tootja poolt volitatud remondiettevõttesse. 

Hooldust on vaja siis, kui seadet on mehaaniliselt kahjustatud /maha pillatud või seade on saanud 

märjaks /on sattunud vette või vedelikesse või ei tööta mingil põhjusel. 

24. Ärge kasutage seadet, kui voolujuhe või pistik on kahjustunud. Elektrilöögi oht! 

 

 

HOIATUS 
 
- Ärge avage seadme korpust. 
- Ärge asetage seda seadet muude elektriseadmete peale. 

 

Meelespidamiseks. 

• Ärge visake seadet ära koos olmejäätmetega, kui seadme kasutusiga on jõudnud lõpule. Patareid, mis 

seadmes sisalduda võivad, tuleb käidelda eraldi. 
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1. 1. äratusmärguanne helinaga 

2. 1. äratusmärguanne raadioga 

3. Helitugevuse lisamine  / Äratus 1 seadistamine 
4. Helitugevuse vähendamine  / Äratus 2 seadistamine 

5. Aja seadistamine 

6. Häälestamine + / tundide seadistamine 

7. Häälestamine - / minutite seadistamine 

8. Eelsalvestatud mälukoha valimine 

9. Sisse ja välja lülitamine (ON/OFF) / äratuse väljalülitamine 
10. Tukastuse märgutuli 

11. 2. äratusmärguanne raadioga 

12. 2. äratusmärguanne helinaga 

13. Unetaimeri nupp 

14. Tukastusnupp 
Raadio 

1.  Vajutage raadio sisse või väljalülitamiseks nuppu ON/OFF. 

2.  Seadistage häälestusnuppude (+ / -) abil laineala sobivale raadiosagedusele. 

3.  Vajutage helitugevuse seadistamise nuppe, et heli tugevus reguleerida. 

4. 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. 

5. Nüüd saate alati mällusalvestatud raadiojaama valida kiirelt, vajutades PRE/M+ nupule.  
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Äratuste seadistamine 

1.  Enne äratuse seadistamist tuleb raadio välja lülitada. 

2.  Vajutage ja hoidke nuppu AL1, kuni tunnilugem hakkab ekraanil vilkuma.  

3.  Saate seadistada äratuse aja: vajutage tundide seadistamise nupule tundide seadistamiseks ja seejärel 

minutite seadistamise nupule minutite seadistamiseks.  

4.  Vajutage AL1 nupule äratusaja salvestamiseks.  

5.  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. 

Kui kumbagi sümbolit ekraanil näha pole, tähendab see seda, et äratus ei ole aktiveeritud. 

6.  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 

1.  Enne kella seadistamist tuleb raadio välja lülitada. 

2.  Vajutage ja hoidke kellaaja seadistamise nuppu TIME, kuni ekraanil hakkab vastav lugem vilkuma, siis 

vabastage nupp. 

3.  Seadistage tunnid ja minutid vastavate nuppudega (HOUR ja MINUTE).  

4.  Vajutage kellaaja salvestamiseks nupule TIME.   

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 SNOOZE nupule siis, kui äratus heliseb. Äratus lõpeb ajutiselt ja 

heliseb 9 minuti pärast jälle. 
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TEHNILINE TEAVE 
Sagedusala: FM 87.5–108 MHz 

Toide 230V – 60 Hz, võimsustarve 6W   

          2 x AAA patareid (varutoite jaoks)  

Heli võimsus: 300 mW 
 

GARANTII 
Garantiiküsimustes ja garantiijärgse remondi küsimustes pöörduge oma seadme edasimüüja poole. 

Pidage meeles: tooteid otse tootja juurde remonti saata ei saa. 

Pidage meeles: garantii tühistub, kui seadet on avatud või on sellesse muul viisil tehniliselt sekkutud ilma 

tootjapoolse volituseta. 

Seade pole ette nähtud ärieesmärgil kasutamiseks. Kasutamisel ärieesmärgil tühistuvad tootja 

garantiikohustused. 

Teadmiseks 

Tootja jätab lähtuvalt tootearenduspoliitikast endale õiguse muudatusteks tootes või toote juhendis, ilma 

vastavasisulise etteteatamiskohustuseta. Seetõttu võib esineda erinevusi võrreldes reaalse tootega nii 

juhendis, toote tehnilistes andmetes kui ka piltidel. 

Seadme käitlemine  

Sümbol näitab, et elektriseadet ega selles sisalduvaid patareisid 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. 

 


