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JUHIKUD JA INDIKAATORID 

1.“SNOOZE / SLEEP / DIM” nupp 

2.“ON / OFF / NAP” nupp 

3.“P-“ nupp 

4.“ALARM 1 / VOL –“ nupp 

5.“HOUR / TUNING –“ nupp 

6.“TIME / PRESET” nupp 

7.“P+” nupp 

8.“ALARM 2 / VOL +” nupp 

9.“MIN / TUNING +” nupp 

10. Patareiõõnsus 

11. FM antenn 

12. Toitejuhtme pistikupesa 

A. Kellaaega ja raadiosagedust kuvav ekraan 

B. Äratus 2 helin 

C. Äratus 2 raadioga 

D. FM 

E. Äratus 1 helin 

F. Äratus 1 raadioga 

 

ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS 

Kellraadiol on varupatarei süsteem, mis säilitab kellaaja ja äratuse seadistused kui ka elektrivool 

peaks katkema. Sisestage kaks AAA patareid seadme patareiõõnsusesse, järgides (+/ -) märgistust. 

Varutoitel töötava kella ekraan on kustunud, kuid äratus kõlab õigeaegselt.  

Vahetage kõik patareid samaaegselt – uusi ja vanu patareisid ühes seadmes korraga kasutada ei või. 

Kellraadio jalgade alused on mittelibisevast silikoonmaterjalist. Veenduge, et seadet ei asetataks 

mööbliesemele, mille pinda võivad kummist / silikoonist detailid rikkuda. 

Ühendage seadme toitepistik 230V seinakontakti. Kerige lahti FM antennijuhe seadme tagant. 

Sirutage juhe välja ja seadistage selle asendit, et tagada parim raadiovastuvõtt. 

 

ÄRATUSKELLA KASUTAMINE 

Kellaaja seadistamine 

Pange tähele: äratust ei saa seadistada enne, kui kellaaeg on õigeks pandud. Kella saab seadistada, 

kui raadio on väljalülitatud olekus. Vajutage raadio sisse või väljalülitamiseks nuppu ON/OFF/NAP. 

1. Vajutage ja hoidke nuppu TIME / PRESET umbes sekundi vältel vajutatuna, kuni ekraanil vilguvad 

tunni lugemid. 

2. Vajutage HOUR / TUNING korduvalt, et tunni lugemit õigeks seadistada. 

3. Vajutage nupule MIN / TUNING + korduvalt, et minutite lugemid õigeks seadistada. 

4. Kinnitamiseks vajutage nupule TIME / PRESET, ekraanil olev lugem lõpetab vilkumise. 

 

Äratuse seadistamine 

Kellraadiol on kaks äratust, mida saab seadistada ja kasutada teineteisest sõltumatult. Mõlema 

äratuse seadistamise protsess on samasugune. Mõlemaid äratusi on võimalik seadistada kõlama 

helinana või raadio käivitumisena. Pange tähele: äratust saab seadistada siis, kui raadio on 

väljalülitatud olekus. Vajutage raadio sisse või väljalülitamiseks nuppu ON/OFF / NAP. 

1. Et äratust nr. 1 seadistada helisemisega, vajutage ALARM 1 / VOL- nuppu ja indikaator  E 

hakkab vilkuma. Et äratust nr. 1 seadistada raadiona, vajutage ALARM 1 / VOL- nuppu kaks korda ja 

indikaator  E hakkab vilkuma. 

2. Kui tunnilugem vilgub, vajutage HOUR / TUNING korduvalt, et tunnilugemit õigeks seadistada. 

Vajutage nupule MIN / TUNING + korduvalt, et minutite lugem õigeks seadistada. 

3. Kinnitage ALARM 1 / VOL – nupu vajutusega. 

4. Et äratust tühistada, vajutage ALARM 1 / VOL nuppu kolmel korral, kui kellaaeg on ekraanil näha. 

Ekraanilt kustub äratusmärguande indikaator. 

5. Kui äratus kõlab, siis saate mistahes nupu vajutusega helisemise lõpetada või vajutage nupule 

SNOOZE / SLEEP / DIM, et käivitada tukastusrežiim (äratus edasi lükata). või  vilguvad 



 

 

tukastuse ajal. Äratus heliseb 5 minuti möödudes uuesti. Äratuse helin ei katkesta raadio mängimist. 

Kui äratus kõlab raadioga, siis raadio helitugevust muuta ei saa. 

6. Äratuse nr. 2 seadistamiseks järgige samu juhiseid, mis esimesegi puhul, nupuga ALARM 2 / VOL+.  

Pange tähele: kellaaja ja äratuse seadistused tuleb teha siis, kui lugemid ekraanil vilguvad. Ekraanil 

olev lõpetab vilkumise umbes 10 sekundi pärast, kui ühtki seadistust ei tehta. 

Kui mõlemad äratused on seadistatud samaaegselt, näiteks äratus 1 helinaga ja äratus 2 raadioga 

ning kui äratus 1 helin on kõlamas ning samas heliseb ka äratus 2, siis eelmine äratus iseenesest ei 

vaiki ning mõlemad helimärguanded kõlavad üheskoos. 

 

RAADIO 

Kasutamine. 

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

2. Käsitsi häälestamiseks vajutage nupule HOUR / TUNING – või MIN / TUNING +, häälestuse täpsus 

on 0,1 mHz. 

3. Automaatseks häälestamiseks vajutage ja hoidke nuppe HOUR / TUNING – või MIN / TUNING + 

vajutatuna umbes 3 sekundi vältel. Vajutage nuppudele uuesti ja raadio alustab järgmise jaama 

otsingut. 

4. Vajutage nuppudele ALARM 1 / VOL – või ALARM 2 / VOL +, helitugevuse seadistamiseks. Ekraanile 

ilmub helitugevuse näit (00 kuni 14). Reguleerimise järel see näit kaob, ilmub korraks raadiosageduse 

näit ja jääb nähtavaks kellaaeg. 

5. Vajutage nuppe HOUR / TUNING – või MIN / TUNING + et raadiosageduse näitu näha. 

 

Raadiojaamade mälu. 

1. Raadio suudab mällu jätta kuni 20 FM jaama. 

2. Et raadiojaam mällu salvestada, häälestage raadio esmalt soovitud jaamale. Vajutage ja hoidke 

nuppu TIME / PRESET umbes 3 sekundi vältel vajutatuna, kuni ekraanil vilgub P01. Vajutage nuppu P+ 

või P-, et valida soovitud mälukoht sellele jaamale (P01 kuni P20). Kinnitamiseks vajutage üks kord 

nupule TIME/PRESET. 

3. Korrake eeltoodud tegevusi, et ka muudele mälukohtadele raadiojaamu salvestada. 

4. Et jaama kiiresti leida, vajutage P+ või P-, kuni soovitud jaama sagedus ekraanile ilmub. 

 

Unerežiim. 

Raadiot saab teatud aja möödudes panna automaatselt välja lülituma. Kui raadio käib, siis vajutage 

SNOOZE / SLEEP / DIM  nupule, et unerežiimi seadistamisele siseneda. Ekraanil kuvatakse Off. 

Vajutage SNOOZE / SLEEP / DIM korduvalt, et SLEEP kestvust valida. Vahemik on 90 minutist kuni 10 

minutini, see kuvatakse ekraanil. 

 

Tukastustaimer 

Valige soovitud tukastamisaeg ning raadio lülitub pärast eelseadistatud aja möödumist ise sisse. 

1. Kui raadio on välja lülitatud, vajutage nuppu ON / OFF / NAP” umbes 4 sekundit ning ekraan ja FM 

indikaator vilguvad. 

2. Vajutage P+ või P- nuppudele, et valida soovitud tukastamise aeg (45, 60, 90 või 120 minutit) 

3. Kinnitage nupu ON / OFF / NAP vajutusega. 

 

Hämardamine 

Kui raadio on välja lülitatud ja ainult kella kuvatakse ekraanil, vajutage nupule SNOOZE / SLEEP / DIM, 

et ekraani eredust vähendada või suurendada. 

 



 

 

Hooldus ja parandamine 

Info: http://www.ices-electronics.com/  

Garantiiküsimustes ja garantiijärgse remondi küsimustes pöörduge oma seadme edasimüüja poole. 

Tähelepanu: Tooteid otse tootja juurde remonti saata ei saa. Oluline: Seadet parandada või koost 

lahti võtta tohib ainult volitatud hooldusettevõtte tehnik, vastasel juhul tühistub garantii. 

 

CE märgistusega tooted on vastavuses elektromagnetilise ühilduvuse direktiiviga 

(2004/108/EC) ja madalpingedirektiiviga (2006/95/EC), mis on välja antud Euroopa 

Ühenduse poolt. 

 

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. 

 


