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A. Režiimide vahetamine.  

Nupu [MODE] vajutusega saab vahetada kella kuvamise, äratuse ja kalendri režiimide vahel. 

 

B. Kella kuvamise režiim 

1) kui seade kuvab tavalist kellanäitu, vajutage [SET] 2 sekundi vältel, et valida 12/24 tunni režiimi, 

tundide ja minutite seadistamise vahel. Et neid näitajaid sammhaaval muuta, vajutage nuppu 

[ADJUST]. Seadistustest väljumiseks vajutage [MODE]. 

2) kui seade kuvab tavalist kellanäitu, vajutage nuppu [ADJUST], et näha temperatuuri- ja 

niiskusmõõdiku minimaalseid ja maksimaalseid näite. 

3) kui ekraan on temperatuuri minimaalsete / maksimaalsete näitude kuvamise režiimis, vajutage 

nuppu [ADJUST] 2 sekundi vältel, et minimaal- ja maksimaalnäidu mälu ära kustutada ja et see 

asenduks hetkel kehtiva temperatuurinäiduga. 

4) kui seade kuvab tavalist kellanäitu, saab nupu [C/F] vajutusega valida temperatuuriühikute °C ja°F 

vahel. 

 

C. Äratuse režiim 

1) alustades tavaliselt kellakuvamise ekraanilt, vajutage üks kord nupule [MODE], et pääseda äratuse 

seadistamise režiimile. Seejärel vajutage nuppu [SET] kahe sekundi vältel, et seadistada äratusaja 

tunnid, siis uuesti [SET] minutite seadistamiseks.  

Et neid näitajaid sammhaaval muuta, vajutage nuppu [ADJUST]. Seadistamise järel ja režiimist 

väljumiseks vajutage nuppu [MODE]. 

2) kella kuvamisekraanil, vajutades nuppu [MODE], saab siseneda äratuse režiimile ning seejärel nupu 

[ADJUST] vajutusega äratust sisse lülitada, et see heliseks iga tunni aja tagant ning nupu [MODE] 

vajutusega režiimist väljuda. 

 

D. Kalendri režiim 

1) kella kuvamisekraanil, vajutades nuppu [MODE] kahel korral, saab siseneda kalendri seadistamise 

ekraanile. Vajutage nuppu [SET] kahe sekundi vältel - aasta seadistamiseks. Nupu [ADJUST] 

vajutustega saab seadistust sammhaaval muuta. Nuppude [SET] ja [ADJUST] vajutustega samal moel 

saab seadistada kuud ja kuupäevad. 



 

 

2) Nupu [MODE] vajutusega kahel korral saab kalendrirežiimist väljuda ja naasta kellakuvamise 

ekraanile. 

 

E. Tukastuse (äratuse edasilükkamise) režiim 

1) äratuse helisedes vajutage nuppu [SNZ]. Kui ka ühtki nuppu ei vajutata, käivitub äratus iga 5 minuti 

möödudes uuesti. Selline uuesti käivitumine toimub kuni 4 korda. 

2) äratuse lõpetamiseks vajutage mistahes nuppu, välja arvatud [SNZ]. 

 

Ohutus 

Seadme remonti ei tohi teostada ega seadme korpust avada ükski volitamata isik. Pöörduge 

parandustöödeks tootja poolt volitatud remondiettevõttesse. Eemaldage seade vooluvõrgust kohe, 

kui avastate mingi seadmerikke. Ärge jätke seadet vee ega niiskuse kätte. 

Hooldus. 

Puhastage seadet ainult kuiva lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks puhastuslahuseid ega 

abrasiivaineid. 

Garantii: 

Tootja keeldub garantiist või muust vastutusest juhul, kui seadmele on tehtud modifikatsioone või 

kahju tekkis seadme ebaõige kasutamise tulemusel. 

Üldine: 

Disaini ja tootekirjeldust võidakse muuta ilma sellekohase etteteatamiseta. Kõik logod, firmanimed ja 

tootenimetused mis esinevad käesolevas kasutusjuhendis, on nende kaubamärkide pidajate 

vastavateks kaubamärkideks ja/või registreeritud kaubamärkideks. Hoidke juhend alles ka tulevikus 

lugemiseks. 

 

Keskkonnakaitse 

Toode on märgistatud selle sümboliga. Sümbol tähendab, et kasutatud elektri- ja 

elektroonikaseadmeid ei tohi visata ära koos olmejäätmetega. Kasutage selleks ette nähtud 

eraldi kogumissüsteemi. 


