KYTT OHJE

ENNEN TUOTTEEN KYTTMIST, LUE JA YMMRR NM OHJEET JA
NOUDATA NIIT.
Muista silytt vihkonen tulevia tarpeita varten.
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Lue ohjeet - Kaikki turvallisuus- ja kyttohjeet tulee lukea ennen laitteen kytt.
Silyt ohjeet - Turvallisuus- ja kyttohjeet tulee silytt tulevia tarpeita varten.
Varoitukset - Kaikkia laitteessa ja kyttohjeissa olevia varoituksia ja huomautuksia tulee noudattaa.
Noudata ohjeita - Kaikkia kyttohjeita tulee noudattaa.
Vesi ja kosteus - Laitetta ei tule kytt lhell vett, esim. lhell kylpyammetta, vesiallasta,
tiskiallasta, pyykkiastiaa, kosteassa kellarissa tai lhell uima-allasta tai vastaavaa.
6. Sein- tai kattokiinnitys - Laitetta ei saa asentaa seinn tai kattoon.
7. Ilmanvaihto - Laite on sijoitettava sijaintiin tai paikkaan, joka ei hiritse sen kunnollista ilmanvaihtoa.
Esimerkiksi laitetta ei saa pit sngyll, sohvalla, matolla tai samanlaisella pinnalla, joka voi tukkia
ilmanvaihtoaukot tai sijoittaa kirjahyllyn tai kaapin sisn, joka voisi haitata ilmanvirtausta
tuuletusaukkojen lpi.
8. Lmp - Laitteen tulee sijaita erilln lmmnlhteist, kuten lmppatterit, lmpstelijt, uunit tai
muut laitteet (mukaan lukien vahvistimet), jotka tuottavat lmp.
9. Virtalhteet - Tuotetta saa kytt vain tuotteen etikettiin merkityn virtalhteen kanssa. Jos et ole
varma kotisi virtalhteen tyypist, ota yhteytt tuotteen jlleenmyyjn tai paikalliseen shkyhtin.
Jos laite on tarkoitettu toimimaan akkuvirralla tai muista virtalhteist, katso kyttohjetta.
10. Maadoitus polarisaatio - Tm tuote voidaan varustaa polarisoidulla AC-virtapistokkeella (pistokkeen
toinen koskettimista on levempi kuin toinen). Tm pistoke sopii pistorasiaan vain tietyss
asennossa, tm on turvallisuusominaisuus. Jos et saa tynnetty pistoketta kokonaan pistorasiaan,
knn pistoke. Jos pistoke ei edelleenkn sovi, pyyd shkasentajaa vaihtamaan pistorasia. l
ohita polarisoidun pistokkeen turvallisuustarkoitusta.
11. Virtajohdon suojaaminen - Shkjohdot tulee reititt siten, ett niiden plle ei todennkisesti
astuta, eivtk ne j puristuksiin muiden esineiden alle tai vliin. Erityist huomiota on kiinnitettv
virtajohtoihin, jakorasioihin ja laitteen liitntkohtiin.
12. Puhdistaminen - Laite tulee puhdistaan vain valmistajan suosittelemilla tavoilla.
13. Kyttmttmt ajanjaksot - Laitteen virtajohto on irrotettava pistorasiasta, jos laite jtetn yksin tai
sit ei kytet pitkn aikaan.
14. Esineet ja nesteet - On huolehdittava siit, ett esineit ei putoa eik nesteit valu tuotteen kotelossa
olevien aukkojen lpi.
15. Korjausta vaativat vauriot - Irrota laite pistorasiasta ja vie se valtuutettuun huoltoon seuraavissa
tilanteissa.
a) Jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
b) Jos nestett on likkynyt tai esineit on pudonnut tuotteen sisn.
c) Jos tuote on altistunut sateelle tai vedelle.
d) Jos tuote ei toimi, vaikka sit kytetn kyttohjeen mukaisesti.
Suorita ainoastaan kyttohjeissa mainitut sdt, sill vrin suoritetut muut sdt voivat
vaurioittaa koneen normaalia toimintaa.
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e) Jos tuote on pudonnut tai vahingoittunut jollakin tavalla.
f) Selv muutos laitteen suorituskyvyss on osoitus huollon tarpeesta.
16. Huolto - Kyttjn ei tule pyrki huoltamaan tuotetta enemp kuin kyttohjeessa on kuvattu. Kaikki
muu huolto tulee jtt valtuutetulle huoltoliikkeelle.
17. Shklinjat - Ulkoantennijrjestelm ei saa sijoittaa lhelle ilmajohtoja tai muita valo- tai virtapiirej
tai paikkoihin, joissa se voi pudota tllaisiin voimalinjoihin tai piireihin. Kun asennat ulkoantennia,
noudata rimmist varovaisuutta, jotta et koske shklinjoihin tai piireihin, koska se voi olla
kohtalokasta.
18. Jos ulkopuolinen antenni on kytketty vastaanottimeen, varmista, ett antenni on maadoitettu, jotta
saadaan suoja jnnitepiikkej ja staattisia purkautumisia vastaan. Kohta 810 kansallisissa
shkkoodeissa ANSI/NEFA 70 antaa tietoja antennin ja tukirakennelman oikeanlaisesta
maadoittamisesta, maadoitusjohdosta, antennin purkautumisyksikn sijainnista,
maadoituselektrodien koosta ja maadoituselektrodia koskevista vaatimuksista (katso kuva).
19. Puhdistus - Irrota tuote pistorasiasta ennen puhdistusta. l kyt nestemisi puhdistusaineita tai
aerosoleja. Kyt puhdistamiseen kosteaa liinaa.
20. Ukkonen - Listksesi laitteen turvallisuutta ukkosmyrskyn aikana, tai kun laite jtetn valvomatta tai
kyttmtt pitkksi aikaa, irrota laite pistorasiasta ja irrota antenni- tai kaapelijrjestelm. Tm
est laitteen vahingoittumisen salamoinnin tai virtapiikkien seurauksena.
21. Turvallisuustarkastus - Jos laite viedn huollettavaksi tai korjattavaksi, pyyd asentajaa
suorittamaan turvallisuustarkastus, jotta varmistetaan, ett laite on asianmukaisessa
toimintakunnossa.
22. Ylikuormitus - l ylikuormita pistorasioita, jatkojohtoja tai jakorasioita vlttksesi tulipalon tai
shkiskun vaaran.
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Ohjaimien sijainti

6. LED-NYTT
7. MINUUTTI PAINIKE
8. AIKA-/TORKKUPAINIKE
9. HLYTYSPAINIKE 2

1. HLYTYSPAINIKE 1
2. HLYTYSNI
3. TUNTIPAINIKE
4. AC 5V -LIITNT
5. PARISTOLOKERON KANSI

VARMENNUSPARISTOT
Varmennusjrjestelm takaa sen, ett kellon toiminta jatkuu virran katketessa.
1. Avaa paristokotelon luukku laitteen pohjasta.
2. Aseta 2 LR03-tyyppist (AAA) 1,5 V:n paristoa, napaisuus merkintjen mukainen (+/-).
3. Sulje paristokotelon luukku.
LAITTEEN VIRTALHDE
Tm laite on suunniteltu kytettvksi AC/AC 5 V:n verkkolaitteella.
Tynn pieni pistoke verkkolaitteen AC-liitntn.
Liit AC/AC-verkkolaite mihin tahansa soveltuvaan 230Ð240 V~AC, 50 Hz seinpistorasiaan pystysuoraan tai
vaakasuoraan.
KELLONAJAN ASETTAMINEN
Paina ja pid AIKA-/SNOOZE-painiketta painettuna, paina sitten TUNTIPAINIKETTA ja MINUUTTIPAINIKETTA
ja sd vastaavasti tunnit ja minuutit. Jos TUNTIPAINIKETTA tai MINUUTTIPAINIKETTA painetaan ja pidetn
yli 2 sekuntia, tuntien ja minuuttien mrt lisntyvt jatkuvasti.
HLYTYSAJAN ASETTAMINEN
Laitteessa on 2 hlytystapaa. Hlytysaika voidaan asettaa seuraavasti:
1. Painamalla HLYTYS 1 tai HLYTYS 2 voit kytke plle/pois plt AL1/AL2.
2. Paina ja pid HLYTYS 1/HLYTYS 2 -painiketta painettuna, paina sitten TUNTIPAINIKETTA ja
MINUUTTIPAINIKETTA ja sd vastaavasti tunnit ja minuutit. Jos TUNTIPAINIKETTA tai
MINUUTTIPAINIKETTA painetaan ja pidetn yli 2 sekuntia, tuntien ja minuuttien mrt lisntyvt jatkuvasti.
TORKKUTOIMINTO
Kun hlytys aktivoituu, paina AIKA/SNOOZE-painiketta. Hlytys kytkeytyy silloin pois plt ja kuuluu uudelleen 9
minuutin kuluttua.
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KAIKKI OIKEUDET PIDTETN, TEKIJNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

Shk- ja elektroniikkalaitteet sek niiss kytettvt paristot sisltvt materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka
voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympristlle, jos jtemateriaalia (pois heitettvt shk- ja
elektroniikkalaitteet sek paristot) ei ksitell asianmukaisesti.
Shk- ja elektroniikkalaitteet on merkitty roskakorilla, jonka pll on rasti, kuten yll. Symboli kertoo, ettei shkja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hvitt kotitalousjtteen mukana vaan ne on hvitettv erikseen.
Kaikissa kaupungeissa on kerilypisteit, joihin vanhat shk- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta
edelleen toimitettaviksi kierrtysasemille ja muihin kerilypisteisiin tai niille voidaan jrjest kerily kodeista.
Listietoja saat kuntasi tekniselt osastolta.

Maahantuoja/Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Tanska/Denmark
www.facebook.com/denverelectronics
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