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1. ON/OFF/AUTO/ALARM 

2. LED ekraan 

3. AUTO indikaator 

4. SNOOZE / SLEEP OFF 

5. Alarmi seadmine 

6. Kellaaja seadmine 

7. SLEEP SET 

8. Alarm väljas 

9. Tundide seadmine 

10. Minutite seadmine 

11. Helitugevuse kontroll 

12. Fookus 

13. Häälestusnupp 

14. Tagavara patarei 

15. FM antenn juhtmega 

16. AC juhe 

17. Suunaja 

18. Projektsioon sees/ väljas 

19. Projektsioonipea  

20. Projitseeritava aja seadmine 

21. Projitseeritava aja tundide seadmine 



22. Projitseeritava aja minutite seadmine 

23. FM lüliti 

 

TOIDE 

Enne vooluvõrku ühendamist veenduge, et Teie vooluvõrgu omadused vastavad seadme tagaküljel 

olevate tingimustega: (AC 230V 50Hz) 

 

Hoiatus: 

Kui seadet ei kasutata, eemaldage juhe seinakontaktist. ELEKTRILISE ŠOKI VÕIMALUS – ÄRGE 

EEMALDAGE SEADME KORPUST. Seal ei ole kasutajale vajalikke osi. ELEKTRIšOKI JA 

TULEKAHJU VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA VÕI NIISKUSE KÄTTE. 

Ärge jätke seadet vihma kätte või niiskesse kohta või kohta kus vesi võib pritsida, samuti hoiduge 

veega täidetud anumate nt lillevaasi lähedale paigutamisest.  

Seadme täielikuks väljalülitamiseks tuleb seade eemaldada ka vooluvõrgust. 

Toitejuhe ei tohi takistada liikumist, pistikupesa peab asetsema kergesti ligipääsetavas kohas. 

Markeering asub seadme taga etiketil. 

Veenduge, et minimaalne distants seadme umber oleks 10cm cm, et tagada piisav ventilatsioon. 

Järgige patareide hävitamisel keskkonnanõudeid. 

Patareisid ei tohi hoida kõrgel temperatuuril nagu päikesekiirgus, tuli, vms. 

 

KELL 

1. Seadke ON/OFF/AUTO/ALARM lüliti (1) positsiooni “OFF”. Ühendage toitejuhe vooluvõrku. 

Kellaekraan hakkab vilkuma ja toitekatkestuse indikaator hakkab vilkuma ning kellaaeg ei ole 

õige. 

2. Õige aja seadmiseks vajutage Time Set nuppu (6) ja minutite seadmise nuppu (10) või tundide 

seadmise nuppu (9) koos kuni kuvatakse õige aeg. 

3. Avage patareisahtel ja paigaldage 2 AA suurusega patareid 1,5 V. Patareide ülesanne on säilitada 

voolukatkestuse korral informatsiooni äratuse aja ja kella funktsioonide kohta. Voolukatkestuse 

korral kellaaeg säilib, kuid seda ei kuvata ekraanile. 

 

PROJITSEERITAVA AJA SEADMINE 

1. Tundide seadmiseks vajutage üheaegselt HOUR ja TIME nuppe. Hoidke neid all kuni õige tund 

kuvatakse. 

2. Minutite seadmiseks vajutage üheaegselt MINUTE ja TIME nuppe ning hoidke neid all kuni õige 

aeg on ekraanil. 

 

Alarm: 

1. Alarmi seadmiseks vajutage üheaegselt Alarmi seadmise nuppu (5) ja minutite seadmise nuppu (10) 



või tundide seadmise nuppu (9) kuni soovitud kellaaeg on ekraanil. 

2. Kui ON/OFF/AUTO/ALARM lüliti (1) on seatud äratusele, ilmub ekraanile Auto indikaator (3). 

Nüüd on äratus aktiivne soovitud ajal. 

3. Äratuse signaali võib ajutiselt 9 minutiks katkestada vajutades SNOOZE/Sleep -nuppu (4). Seda 

saate korrata kuni 5 x. 

4. Äratus aktiveerub uuesti 24 h möödudes kui ON/OFF/AUTO/ALARM lüliti (1) ei ole seatud 

“OFF”. 

 

Alarmi väljas 

Kui alarm töötab, vajutage lihtsalt “ALARM OFF” nuppu alarmi lõpetamiseks. 

 

SLEEP 

1. Seadke ON/OFF/AUTO/ALARM lüliti (1) positsiooni “OFF” või “AUTO”. 

2. Vajutage üheaegselt Sleep Set nuppu (7) ja minutite seadmise nuppu (10). Kuvatakse uneaeg ja 

näitu hakatakse lugema 59-st 0-ni. Vabastage nupud kui nõutud aeg on kuvatud. 

3. Nüüd töötab raadio nii kaua kuni aeg läbi saab või lülitatakse Snooze/Sleep Off nuppu (4). 

 

Raadio 

Parima FM vastuvõtu saamiseks veenduge, et FM antenni juhe  on täielikult lahti keritud. Seadme 

tagumine pool.  

1. Seadke ON/OFF/AUTO/ALARM lüliti (1) positsiooni “ON”. 

2. Seadke häälestusnupp soovitud jaamale (13). 

3. Valige sobiv helitugevus (11). 

4. Raadio väljalülitamiseks seadke ON/OFF/AUTO/ALARM lüliti (1) positsiooni “OFF”. Kui raadio 

ei lülitu välja, võib põhjus olla selles, et olete vajutanud kogemata Sleep nuppu. (7) Tühistamiseks 

vajutage Snooze/Sleep Off nuppu (4) . 

 

Puhastamine 

Puhastage seadet pehme kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage lahusteid, alkoholi ega muid sarnaseid 

vahendeid kuna need võivad seadet kahjustada. Enne puhastamist veenduge, et seade ei oleks 

ühendatud vooluvõrku.  

 

Hoidke juhend alles. 

 

Märkus: KELLAAEGA PROJITSEERITAKSE SEINALE VÕI LAKKE PIMEDAS RUUMIS   

  MAKSIMAALNE DISTANTS ON 2 M. EKRAANILE JA PROJEKTRIOONIOSALE 

TULEB KELLAAEG SEADA ERALDI 

 



Märkus:  Seinakontakt peab asetsema kella lähedal kergesti ligipääsetavas kohas. 

Ventilatsiooniavadel ei tohi olla takistusi, ega katteid, nagu nt ajaleht, linik, kardin, vms. 

Ära aseta seadet lahtise tule lähedale, nagu nt. küünlad. 

Kasutage seadet sobivates kliimatingimustes. 

Märkus: 

1. Toitejuhe ei tohi takistada liikumist, pistikupesa peab asetsema kergesti ligipääsetavas 

kohas. 

2. Patareisid ei tohi hoida kõrgel temperatuuril nagu päikesekiirgus, tuli, vms. 

3. Veenduge, et minimaalne distants seadme umber oleks 10cm cm, et tagada piisav 

ventilatsioon. 

4. Ventilatsiooniavadel ei tohi olla takistusi, ega katteid, nagu nt ajaleht, linik, kardin, vms. 

5. Ärge asetage seadet lahtise tule lähedale, nagu nt. küünlad. 

6. Järgige patareide hävitamisel keskkonnanõudeid. 

7. Ärge jätke seadet vihma kätte või niiskesse kohta või kohta kus vesi võib pritsida, samuti 

hoiduge veega täidetud anumate nt lillevaasi lähedale paigutamisest. 

8. Seadme täielikuks väljalülitamiseks tuleb seade eemaldada ka vooluvõrgust. Seadme 

täielikuks väljalülitamiseks tuleb seade eemaldada ka vooluvõrgust. 

9. Järgige patareide hävitamisel keskkonnanõudeid. 

10. Kasutage seadet sobivates kliimatingimustes. 

 


