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 KASUTUSJUHEND 
 

 

OHUTUS 

• Seadet ei tohi modifitseerida ega remontida keegi peale tootja poolt volitatud 
remondiettevõtte.  

• Ärge kasutage seadet vee ligiduses.  

• Puhastage seadet ainult kergelt niiske lapiga.   

• Seadme tuulutusavasid ei tohi blokeerida. Asetades seadme riiulisse, jätke selle ümber 5 cm 

vaba ruumi igast küljest.  

• Paigutage seade ruumis vaid käesoleva juhendi nõuandeid järgides.  

• Vältige toitejuhtme vigastamist. Olge ettevaatlik pistikute ja pistikupesadega.  

• Ärge asetage midagi rasket voolujuhtmele.  

• Hoidke seadet eemal laste käeulatusest. Väikelapsed võivad elektriseadmetega mängides 

sattuda ohtu.  

• Eemaldage seade äikesetormide ajaks või pikema mittekasutamise perioodiks vooluvõrgust. 

• Hoidke seade eemal kuumusallikatest, nagu radiaatorid, ahjud, lahtine tuli või muud soojust 

eraldavad seadmed.  

• Vältige seadme kasutamist tugevas magnetväljas. Staatiline elekter võib häirida seadme 

normaalset töötamist. Kui nii juhtub, tehke seadmele alglülitus.  

• Hoiatus: seadme tuulutusavadesse ei tohi midagi sisestada. Elektrilöögi oht! Samal põhjusel 
ei tohi seadmele vett ega muid vedelikke sattuda lasta.  

• Seadet ei tohi kasutada niiskes keskkonnas, näiteks vannitoas ega ujumisbasseinide 

läheduses.  

• Ärge kasutage seadet, kui on oht kondensatsiooni tekkeks.  

• Kuigi seadme tootmisel on kasutatud ülimat täpsust ja kõike kontrollitud mitmeid kordi enne 

seadme lahkumist tehasest, on siiski võimalik probleemide teke. Kui seade peaks muutuma 
liiga tuliseks, eemaldage seade vooluvõrgust koheselt.  



 

 

• Seade tuleb ühendada ainult sellisesse vooluvõrku, mida on kirjeldatud tüübisildil. Kui 

kasutuskoha vooluvõrgu näitajad on teadmata, võtke ühendust kohaliku elektriteenuse 

pakkujaga.  

• Pistikupesa, kuhu seadme voolujuhe ühendatakse, peab olema koheselt ligipääsetav igal ajal.  

• Ärge koormake pistikupesi ega pikendusjuhtmeid üle. Ülekoormus võib põhjustada tuleohu 

või elektrilöögi. 

• Klass 1 elektriseade tuleks ühendada vooluvõrku ainult maandatud kontakti kaudu. Klass 2 

seadme võib ühendada vooluvõrku ka mittemaandatud pistikupesa kaudu.  

• Hoidke seadet eemal lemmikloomadest, näiteks närilistest. Jänesed ja närilised kipuvad 

närima juhtmeid.  

• Hoidke vooluvõrgust eemaldades kinni pistikust, ärge tõmmake juhtmest. Lühiühenduse oht! 

• Vältige seadme paigutamist kohta, kus see võib jääda vibratsiooni või löökide mõju alla. 

• Pühkige seadme korpust puhtaks pehme lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks 

lahusteid ega bensiinipõhiseid vedelikke. Tugevama mustuse eemaldamiseks kasutage lahja 

pesuainega niisutatud lappi.  

• Lenco ei ole vastutav kahjude ega andmekao eest, mis on põhjustatud rikkest, valest 

kasutamisest, modifikatsioonidest või aku vahetamisest.  

• Seadet ei või jätta sademete kätte, vedelikega piserdada ega vedelikke seadmele läigatada. 
Ärge asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid.  

• Et seade oleks täielikult välja lülitatud, tuleb voolupistik elektrikontaktist eemaldada. 

• Patareisid ei või jätta liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse, lahtise tule ligidusse 

vms. Kasutatud patareidest vabanemisel tuleb järgida jäätmekäitlemist puudutavaid 

nõudeid.  

• Seadme kasutamiskeskkonna temperatuurid ei tohi olla äärmuslikult madalad ega ka väga 
kõrged.  

• Seadet tohivad kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või 

vaimsete võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada 

– vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse vastutusvõimelise isiku poolt.  

• Seade on mõeldud kasutamiseks ainult isiklikul otstarbel, mitte ärieesmärgil / tööstuses. 

• Kindlustage seadmele sobiv ja kindel asukoht.  

• Kahjud, mis tekivad seadme kukkumisest või muust mehaanilisest kahjustumisest, ei kuulu 

garantii alla.  

• Ärge avage seadme korpust.  

• Ärge asetage seda seadet muude elektriseadmete peale.  

• Ärge kasutage ega säilitage seadet kohas, kus seda mõjutaks otsene päikesekiirgus, kuumus, 
liigtolm või vibratsioon.  

• Ärge andke seadme pakendit väikelaste kätte.  

• Hoolduseks või parandustöödeks pöörduge seadme tootja poolt volitatud 

remondiettevõttesse. Hooldust on vaja juhul, kui seade on mehaaniliselt kahjustunud 

/kukkunud või seade on saanud märjaks / sattunud vette või vedelikesse või ei tööta mingil 

põhjusel.  

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

• Pikaajaline valju heli kuulamine võib tekitada ajutist või püsivat kuulmislangust. 

 
KASUTUSELE VÕTMINE  
Kasutamiseks tuleb seadme ümbert eemaldada kogu pakkematerjal. Ärge ühendage seadet 

vooluvõrku enne, kui olete kontrollinud kasutuskoha vooluvõrgu sobivust seadme tüübisildil olevate 

andmetega. 

 

 



 

 

SEADME OSAD 

 

 

 

 



 

 

 

1. Nupp MEMORY TIME SET  

2. Nupp AL1/VOL  
3. Nupp AL2/VOL  

4. Nupp HOUR/TUN  

5. Nupp MIN/TUN  

6. Nupp   

7. Nupp SNOOZE SLEEP/DIMMER  

8. Nupp LIGHT  

9. Varutoite patareide õõnsus  

Et kella seadistused säiliks elektritoite 

katkemisel, kasutage kaht AAA patareid 
varutoiteks.  

10. Antenn  

Sirutage juhe välja ja seadistage selle asendit, 

et tagada parim raadiosignaali vastuvõtt.  

11. Elektritoite juhe  

Ühendage pistk elektrikontakti.  

 

MÄRGUANDED EKRAANIL (vt eeltoodud joonist) 

A. Äratus 1 helinaga 

B. Äratus 1 raadioga  

C. Unetaimer  

D. Äratus 2 helinaga  

E. Äratus 2 raadioga  

  

TOOTE OMADUSED 

Öövalgustus  

Digitaalne äratuskell 9 minuti pikkuse tukastusfunktsiooniga  

FM raadio  

Äratus helina või raadio saatel  

Unetaimeri funktsioon  

LED ekraan 

 

KELL JA ÄRATUS 

Kellaaega ja äratust saab seadistada siis, kui raadio on väljalülitatud olekus.  

 

Aja seadistamine  
1. Vooluvõrku ühendamise järel vilguvad raadio ekraanil numbrikohad. Või vajutage nuppu MEMORY 

TIME SET umbes 3 sekundi vältel, kuni ekraanil numbrikohad vilkuma hakkavad.  

2. Vajutage nuppu HOUR / TUN- korduvalt, et tunni näit õigeks seadistada.  



 

 

3. Vajutage nuppu MIN / TUN + korduvalt, et minutite näit õigeks seadistada.  

4. Seadistuse kinnitamiseks vajutage nuppu MEMORY TIME SET.  

 

Äratuse seadistamine  
Kellraadiol on kaks eraldi äratust, mida on võimalik samaaegselt seadistada, helisema erinevatel 

aegadel. Mõlemaid äratusi on võimalik seadistada kõlama helinana või raadio käivitumisena. Järgige 

allolevaid juhiseid esimese äratuse seadistamiseks. Kui tahate ka teist äratust seadistada, siis 

kasutage lihtsalt nupu AL1/VOL asemel teist nuppu AL2/VOL.  

1. Esimese äratusaja ekraanile kuvamiseks vajutage nupule AL1/VOL. Numbrid ekraanil vilguvad.  
2. Vajutage nuppu HOUR/TUN- korduvalt, et tunni näit õigeks seadistada.  

3. Vajutage nuppu MIN/TUN + korduvalt, et minutite näit õigeks seadistada.  

4. Kinnitamiseks vajutage taas nupule AL1/VOL, numbrid ekraanil lõpetavad vilkumise.  

 

ÄRATUSE AKTIVEERIMINE  
1. Kui äratuse aeg on seadistatud, vajutage nupule AL1/VOL ühel korral – siis heliseb äratus määratud 

ajal helinaga (ekraanile ilmub märguanne A). Kui seda nuppu vajutada kaks korda, heliseb äratus 

raadioga (ekraanile ilmub märguanne B).  

2. Numbrite vilkumine peatub mõne hetke möödudes.  

3. Kui soovite äratust tühistada, vajutage nuppu AL1/VOL ja hoidke vajutatuna, kuni ekraanil 
kummatki äratuse märguannet ei kuvata.  

4. Äratuse helisemisel saab nupu  vajutamisel helisemise peatada, või vajutada nuppu SNOOZE 

SLEEP/DIMMER, et äratus vaikiks ja heliseks 9 minuti möödudes uuesti. 

 

EKRAANI EREDUS 

Kui raadio on välja lülitatud ja ekraanil kuvatakse vaid kellaaega, vajutage nupule SNOOZE 

SLEEP/DIMMER, et ekraani eredamaks või hämaramaks reguleerida. 

 

RAADIO KASUTAMINE 

Raadio sisse või välja lülitamine  Vajutage nuppu  .  

Järgmise raadiojaama automaatne 
otsing  

Vajutage ja hoidke nuppu HOUR/TUN- või MIN/TUN+ 
vajutatuna.  

Käsitsi häälestamine  Vajutage nuppe HOUR/TUN- või MIN/TUN+ vajutustena 

otsingus edasi või tagasi liikumiseks.  

Helitugevuse reguleerimine astmel  

0-16  

Vajutage nuppe AL1/VOL- või AL2/VOL+.  

Raadiojaama mällusalvestamine.  Valige raadiosagedus. Vajutage ja hoidke nuppu 

MEMORY TIME SET vajutatuna. Nuppude HOUR/TUN- 

või MIN/TUN+ vajutustega valige raadiosageduse jaoks 

mälukoht. Seadistuse kinnitamiseks vajutage nuppu 

MEMORY TIME SET.  
Mällusalvestatud raadiojaamade 

vahel valimine (1-20)  

Vajutage nuppu MEMORY TIME SET korduvalt 

sageduste vahel valimiseks.  

Unetaimeri käivitamine.  Kui raadio käib, vajutage nuppu SNOOZE 

SLEEP/DIMMER, et seadistada unetaimerit. Valida on 

võimalik ajavahemikus 10 kuni 90 minutit. Unetaimerist 

annab märku ekraanil olev märguanne C.  

 

ÖÖVALGUSTI 

Nupu LIGHT vajutusega saab öövalgusti sisse või välja lülitada. 

 



 

 

MÄRKUSED 

Vahetage kõik patareid samaaegselt – uusi ja vanu patareisid seadmes korraga kasutada ei tohi. Kui 

seade pole kaua kasutusel, tuleb patareid välja võtta.  
Veenduge, et seade ei seisaks mööbliesemel, mille pinda võivad kummist / silikoonist detailid 

rikkuda. Vältige seadme asetamist kohta, kus sellele pidevalt otsene päikesevalgus peale paistab või 

kus on oht märjaks saada / niiske keskkond.  

Ärge ühendage seadet sellisesse elektrikontakti, millest saadav vool erineb seadme tüübisildil 

kirjas olevatest näitajatest. 

 

KESKKONNAKAITSE 

Sümbol näitab, et elektriseadet ega selles sisalduvaid patareisid ei tohi visata olmejäätmete 
hulka. Kindlustamaks õiget käitlust, andke kasutatud seadmed ja akud/patareid vastavasse 

kogumispunkti. Nõnda toimides aitate säästa loodusvarasid ja kaitsta keskkonda ning 

inimtervist.  

 

 

 


