Finnish

DENVER CRP-716

TOIMINNOT JA OHJAIMET
1. NÄYTTÖ
2. NÄYTÖN AUTOMAATTINEN SAMMUTUS
3. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS/HÄLYTYS 2 PÄÄLLE/POIS
4. << / VIRITIN 5. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENTÄMINEN/HÄLYTYS 1 PÄÄLLE/
POIS
6. TORKKU/LEPOTILA
7. ASETA MUISTI/MUISTI+
8. >> / VIRITIN +
9. PÄÄLLE/POIS
10. PROJEKTORIN TUNTIEN ASETTAMINEN
11. PROJEKTORI PÄÄLLE/POIS
12. PROJEKTORIN TARKKUUDEN SÄÄTÖ
13. PROJEKTORIN MINUUTTIEN ASETTAMINEN
14. PROJEKTORIN AJAN ASETTAMINEN
15. FM-ANTENNI
16. TASAVIRTAJOHTO
17. TEHOKILPI (LAITTEEN POHJA)
18. PARISTOTILA (LAITTEEN POHJA)
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VIRTALIITIN
Kytke tasavirtajohto valovirtalähteeseen. Tässä laitteessa on paristoilla
toimiva varajärjestelmä, johon vaaditaan litteät 3V CR2032 -litiumparistot (ei sisälly toimitukseen). Aseta paristot paristotilaan ja varmista,
että paristojen navat (+ ja -) on asetettu paristotilan vastaaviin napoihin.
Sähkökatkon sattuessa kello siirtyy automaattisesti käyttämään paristoja
virtalähteenä ja kello sekä ajastimen muisti jatkavat toimintaansa.
Verkkovirran palautuessa kello siirtyy takaisin verkkovirtaan.
KÄYTTÖÖNOTTO
AJAN MANUAALINEN ASETTAMINEN
Radio off -tilassa paina ja pidä painettuna SET.MEM / M+ -painiketta (7);
“24 Hr” alkaa vikkua. Valitse 12 tunnin (12 Hr) aika tai 24 tunnin (24 Hr)
aika painamalla Tune + (8) tai Tune - (4) -painiketta. Paina SET.MEM
/ M + -painiketta (7) ja tunnit alkavat vilkkua. Aseta tunnit painamalla
Tune+ (8) tai Tune - (4) -painiketta, paina uudelleen SET.MEM / M + (7)
-painiketta ja minuutit alkavat vilkkua. Aseta minuutit painamalla Tune +
(8) tai Tune - (4) -painiketta. Varmista, että aika on oikein ja paina vielä
kerran SET.MEM / M + (7) -painiketta.
DIGITAALINEN LED-KELLO JA PROJEKTORIN KELLO ON
ASETETTAVA ERIKSEEN.
PROJEKTORIN AJAN ASETTAMINEN
Aseta TUNNIT painamalla samanaikaisesti HOUR-painiketta (10) ja
TIME-painiketta (14). Pidä ne painettuna, kunnes asetettavat tunnit
tulevat näkyviin. Aseta MINUUTITIT painamalla samanaikaisesti
MINUTE-painiketta (13) ja TIME-painiketta (14). Pidä ne painettuna,
kunnes asetettavat minuutit tulevat näkyviin. Tarkkuuden asettaminen:
Säädä projektorin kellon kirkkautta kääntämällä tarkkuussäädintä (12),
kunnes heijastettu aika näkyy selvästi katossa tai seinässä.
HUOMAA: Projektorin on tarkoitus heijastaa aika pimeän huoneen
seinälle tai kattoon. Heijastusalue on noin 1-3 metriä.
Herätyksen asettaminen
Näet herätysajan painamalla kerran ALARM-painiketta (3/5). Kun
näytössä näkyy herätysaika ja pidät ALARM-painiketta painettuna 3
sekunnin ajan, tunnit alkavat vilkkua. Aseta herätyksen tunnit painamalla
Tune + (8) tai Tune - (4) -painiketta.
Paina ALARM-painiketta uudelleen ja minuutit alkavat vilkkua. Aseta
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herätyksen minuutit painamalla Tune + (8) tai Tune - (4) -painiketta.
Voit vaihtaa herätystapaa (summeri, radio) painamalla ALARM-painiketta.
Säädä äänenvoimakkuutta Tune + (8) tai Tune - (4) -painikkeilla.
Hälytyksen voimakkuus nousee asteittain. Kun olet valmis, paina
ALARM-painiketta.
Siirrä herätystä painamalla SNOOZE. Kello herättää sinut uudelleen
noin 9 minuutin kuluttua. Voit siirtää herätystä useita kertoja peräkkäin.
Katkaise herätys painamalla ALARM-painiketta.
Jos et halua kellon herättävän sinua seuraavana päivänä, sammuta
herätys painamalla ALARM. Näet, että herätys on kytketty pois päältä
herätysmerkkivalon sammuessa.
Radion kuunteleminen
Kytke laitteeseen virta painamalla ON/OFF-painiketta (9).
Valitse radioasema Tune + (8) tai Tune - (4) -painikkeella. Jos pidät
Tune + (8) tai Tune - (4) -painiketta painettuna sekunnin ajan ennen
vapauttamista, laite etsii automaattisesti seuraavan lähettävän aseman.
Sammuta laitteen virta painamalla ON/OFF-painiketta (9).
Radiokanavien asettaminen
Kytke laitteeseen virta painamalla ON/OFF-painiketta (9).
Valitse radioasema Tune + (8) tai Tune - (4) -painikkeella.
Paina SET.MEM / M + -painiketta (7) ja “P02” alkaa vilkkua näytössä.
Aseta kanava painamalla SET.MEM / M + -painiketta (7) uudelleen.
Aseta muut kanavat toistamalla vaiheet 2-4.
Laitteeseen voidaan asettaa 10 FM-radiokanavaa.
“P01-P10” -valon vilkkuessa valitse kanavapaikan numero Tune+ (8) tai
Tune- (4) -painikkeella.
Kun haluat kuunnella tallennettua radiokanavaa, valitse kanavapaikka
painamalla SET.MEM / M + -painiketta (7).
Lepotilan käyttö
Kuunnellessasi radiota pääset lepotilaan painamalla Snooze/Sleeppainiketta (6). Voit sätää lepotilan ajastinta 90 ja 10 minuutin välillä
painamalla Snooze/Sleep-painiketta (6). Laite sammuu automaattisesti
valitun ajan kuluttua.
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Näytön automaattinen sammutustoiminto:
Voit asettaa aikanäytön automaattiseen sammutustilaan painamalla auto
off -painiketta (2) radio off -tilassa. LED-näyttö sammuu automaattisesti
15 sekunnin kuluttua. Vain kaksi keskimmäistä valoa jäävät näkyviin.
Voit pitää LED-näytön virtatilassa painamalla mitä tahansa painiketta 15
sekunnin ajan.
Peruuta tämä toiminto painamalla näytön auto off -painiketta (2) radio off
-tilassa.
TEKNISET TIEDOT
Taajuusalue:
Paristo:
		
Virtalähde:

FM 87.5 - 108 MHz
3V (1 kpl ohuita CR2032-litiumparistoja) ei sisälly
toimitukseen
AC 230 V 50 Hz

Huomaa:
- Varmista, että FM-antenni on vedetty kokonaan ulos parhaan
mahdollisen kuuluvuuden takaamiseksi.
PALAUTUS
Jos järjestelmä ei vastaa tai toimii virheellisesti, siihen on voinut
kohdistua staattinen purkaus tai virtapiikki, joka on laukaissut sisäisen
mikro-ohjaimen sammumaan automaattisesti. Jos näin tapahtuu, irrota
laite verkkovirrasta ja poista paristot, odota vähintään 3 minuuttia ja
käynnistä laite samalla tavalla kuin ottaessasi sen käyttöön.

FIN-4

VAROITUS
1. Laitteen päälle ei saa asettaa avotulta, kuten palavia kynttilöitä.
2. Älä aseta laitetta suljettuun kirjahyllyyn tai telineisiin, jossa ei ole
kunnollista ilmanvaihtoa.
3. Jos virtapistoketta käytetään laitteen virran katkaisemiseen, irrotettu
laite pysyy käytettävissä.
4. Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmanvaihtoaukkoja esineillä,
kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
5. Sitä ei saa altistaa valuvalle tai roiskuvalle vedelle, eikä vedellä
täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, saa asettaa laitteen päälle.
6. Älä liitä FM-antennia ulkoantenniin.
7. Laitetta ei saa altistaa suoralle auringonvalolle, hyvin korkeille
tai matalille lämpötiloille, kosteudelle, tärinälle eikä sitä saa sijoittaa
pölyiseen ympäristöön.
8. Älä käytä hankaavia aineita, bentseeniä, tinneriä tai muita liuottimia
laitteen pinnan puhdistamiseen. Puhdistaaksesi laitteen pyyhi se
hankaamattomalla pesuaineella ja puhtaalla, pehmeällä kankaalla.
9. Älä koskaan yritä asetta johtoja, piikkejä tai muita vastaavia esineitä
laitteen aukkoihin.
10. Vain sisäkäyttöön.
11. Jos tämän valaisimen ulkoinen joustava johto on vahingoittunut,
sen saa vaihtaa vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama agentti
tai vastaava koulutuksen saanut henkilö vaaratilanteiden
välttämiseksi.
HUOMIO
Räjähdysvaara, jos paristo on asetettu väärin päin
Vaihda vain samanlaisiin tai vastaavantyyppisiin paristoihin
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KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS DENVER ELECTRONICS A/S

www.denver-electronics.com

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja
ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle,
jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei
käsitellä asianmukaisesti.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella olevalla rastitun
jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita
saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.
Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräilypisteitä, joihin vanhat sähköja elektroniikkalaitteet voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi
kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai ne voidaan kerätä
suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.
Maahantuoja:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Tanska/Denmark
www.facebook.com/denverelectronics
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