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Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT
Näkymä takaa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

”SNOOZE/DIM/SLEEP”-painike
”ON/OFF/NAP”-painike
”P-”-painike
”ALARM1/VOL-”-painike
”HOUR/TUNING-”-painike
”TIME/PRESET”-painike
”P+”-painike
”ALARM2/VOL+”-painike
”MIN/TUNING+”-painike
Paristolokero
FM-antenni
Vaihtovirtapainike
Näkymä ylhäältä

Näkymä edestä

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ajan ja radiotaajuuden näyttö
Herätyksen 2 summeri
Herätyksen 2 radion merkkivalo
FM
Herätyksen 1 summeri
Herätyksen 1 radion merkkivalo

KÄYTTÖVALMISTELUT
Tämä kelloradio sisältää varmistusparistojärjestelmän, joka säilyttää ajan ja
herätyksen asetukset väliaikaisen sähkökatkoksen aikana. Aseta kaksi AAA-kokoista
paristoa oikein päin (+/-) huomioiden paristolokerossa (10) olevat napamerkinnät.
Mikäli tapahtuu sähkökatkos paristojen ollessa asennettuina, näyttö pimenee, mutta
kello jatkaa käymistä ja säilyttää herätysasetukset. Vaihda molemmat paristot
samanaikaisesti uusiin paristoihin.
Kelloradiossa on luistamattomat silikonijalat. Aseta kelloradio vain suojatun
huonekalun päälle.
Yhdistä vaihtovirtapistoke (12) 230 V vaihtovirtaliitäntään.
Kierrä FM-antenni (11) auki kelloradion takaa. Vedä antenni täyteen pituuteen ja
oikeaan asentoon, jotta saat parhaimman radiovastaanoton.
HERÄTYSKELLOTOIMINTO
AJAN ASETTAMINEN
Huomautus:
•

Et saa asetettua mitään toimintoa, kun kellonäyttö vilkkuu virtaan yhdistämisen

jälkeen. Pysäytä vilkkuminen painamalla ”TIME/PRESET” ja tee asetukset.
•

Ajan asetukset voi tehdä vain silloin, kun radio on pois päältä. Kytke radio päälle
tai pois päältä painamalla ”ON/OFF/NAP” (2).

•

Kun kellonäyttö vilkkuu, et voi kytkeä radiota päälle ”ON/OFF/NAP”-painikkeella
(2).

1. Paina ”TIME/PRESET” (6) ja pidä sitä painettuna noin 3 sekuntia, kunnes näyttö
vilkkuu.
2. Muuta tunnin asetusta painamalla ”HOUR/TUNING-” (5) toistuvasti.
3. Muuta minuutin asetusta painamalla ”MIN/TUNING+” (9) toistuvasti.
4. Vahvista aika painamalla ”TIME/PRESET” (6), näyttö lakkaa vilkkumasta.
HERÄTYSAJAN ASETTAMINEN
Kelloradiossa on kaksi erikseen asetettavaa herätystä, joita voidaan käyttää
itsenäisesti. Kumpikin herätys asetetaan samalla tavalla. Molemmat herätykset voivat
kuulua summeriääninä tai radiolähetyksenä.
Huomautus: Herätysajan asetus voidaan tehdä vain silloin, kun radio on pois päältä.
Kytke radio päälle tai pois päältä painamalla ”ON/OFF/NAP” (2).
1. Jos haluat asettaa herätysajan 1 summeriäänellä, paina ”ALARM1/VOL-” (4),
merkkivalo (E) alkaa vilkkua. Jos haluat asettaa herätysajan 1 radiolähetyksellä,
paina ”ALARM1/VOL-” (4) kaksi kertaa,

merkkivalo (F) alkaa vilkkua.

2. Kun arvot vilkkuvat, muuta tuntien asetusta painamalla ”HOUR/TUNING-” (5)
toistuvasti. Muuta minuutin asetusta painamalla ”MIN/TUNING+” (9) toistuvasti.
3. Vahvista painamalla ”ALARM1/VOL-” (4).
4. Voit peruuttaa herätyksen painamalla ”ALARM1/VOL-” (4) kolme kertaa, kun
nykyinen aika näkyy. Herätyksen merkkivalot sammuvat.
5. Kun herätysääni kuuluu, voit sammuttaa herätyksen painamalla mitä tahansa
painiketta tai siirtyä torkkutilaan painamalla ”SNOOZE/DIM/SLEEP” (1).
vilkkuu torkkutilassa. Herätysääni kuuluu uudelleen 5 minuutin välein.
Herätyssummeri ei keskeytä radion ääntä. Jos herätyksenä on radiolähetys,
radion äänenvoimakkuuden säätö ei ole käytettävissä.
6. Noudata herätysajalle 2 samoja ohjeita “ALARM2/VOL+”-painikkeella (8).

tai

Huomautus:
•

Kellonajan ja herätysajan asetukset tulee tehdä näytön vilkkumisen aikana.
Näyttö lopettaa vilkkumisen noin 10 sekunnin päästä, jos asetuksia ei tehdä.

•

Kaksi herätystä voidaan asettaa samanaikaisesti siten, että, herätys 1 on
esimerkiksi summeriherätys ja herätys 2 radiolähetys. Kun herätys 1 aktivoi
summerin ja herätys 2 aktivoi radion, ensimmäinen herätys ei sammu
automaattisesti, vaan sekä summeri että radion ääni kuuluvat samanaikaisesti.

RADIOTOIMINTO
Yleinen käyttö
1. Kytke radio päälle ja pois päältä painamalla ”ON/OFF/NAP” (2).
2. Voit virittää asemat manuaalisesti 0,1 MHz:n välein painamalla ”HOUR/TUNING-”
(5) tai ”MIN/TUNING+” (9).
3. Voit virittää asemat automaattisesti painamalla ”HOUR/TUNING-” (5)
tai ”MIN/TUNING+” (9) ja pitämällä painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan.
Radio etsii seuraavan käytettävissä olevan aseman, kun vapautat painikkeen.
4. Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla ”ALARM1/VOL-” (4) tai
“ALARM2/VOL+” (8). Näyttö vaihtuu äänenvoimakkuuden säätämisen aikana ja
näyttää äänenvoimakkuuden tasoa (00–14), sitten se vaihtuu takaisin
radioaseman taajuusnäyttöön ja sitten nykyisen kellonajan näyttöön.
5. Näet radioaseman taajuuden painamalla ”HOUR/TUNING-” (5)
tai ”MIN/TUNING+” (9).
Asemien muistipaikat
1. Radiossa on muistipaikkoja 20 FM-asemalle.
2. Voit tallentaa aseman muistiin virittämällä radion ensin haluamallesi asemalle.
Paina ”TIME/PRESET” (6) ja pidä painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan,
kunnes näytössä vilkkuu ”P01”. Paina ”P+” (7) tai ”P-” (3), jotta pääset haluamaasi
muistipaikkaan (P01–P20). Vahvista painamalla ”TIME/PRESET” (6) yhden kerran.
3. Toista edellä esitetyt vaiheet enintään 20 asemalle.
4. Voit hakea aseman painamalla ”P+” (7) tai ”P-” (3), kunnes pääset haluamaasi
asemaan.
Lepotila
1. Radion ollessa päällä pääset lepotilaan painamalla ”SNOOZE/SLEEP/DIM” (1).
Näytössä näkyy ”POIS”. Painamalla ”SNOOZE/SLEEP/DIM” (1) toistuvasti voit
asettaa ”LEPOTILA”-ajan. ”LEPOTILA”-aikaväli on 90 minuutista 10 minuuttiin,

kuten näytössä näkyy.
UNI
Aseta haluamasi UNI-aika, jolloin radio kytkeytyy automaattisesti päälle kyseisen ajan
umpeuduttua.
1. Radion ollessa pois päältä paina ”ON/OFF/NAP” (2) ja pidä painiketta painettuna
noin 4 sekunnin ajan, näytössä vilkkuu FM-merkkivalo (D).
2. Aseta haluamasi uniaika (45, 60, 90 tai 120 minuuttia) painamalla ”P+” (7) tai ”P-”
(3).
3. Vahvista painamalla ”ON/OFF/NAP” (2).
HIMMENNYS
Kun radio on pois päältä ja näytössä näkyy nykyinen kellonaika, voit valita näytön
kirkkaudeksi kirkkaan tai himmeän painamalla ”SNOOZE/SLEEP/DIM” (1).

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJA DENVER
ELECTRONICS A/S

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 roskakorilla, jonka päällä on rasti, kuten yllä.
Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää
kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet
voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin
keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi
tekniseltä osastolta.

Maahantuoja:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denverelectronics

