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Paristoja koskevia varotoimenpiteitä
1. Älä käytä ladattavia paristoja.
2. Käytä vain samaa paristotyyppiä olevia AAalkaliparistoja.
3. Asenna paristot oikealla + ja - napaisuudella.
4. Pidä paristot poissa pienten lasten ulottuvilta.
5. Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen
joukossa. Kun hävität paristot, vie ne
asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen.
6. Vältä patteriluukun ja -liitinten oikosulkua.
7. Poista paristot laitteesta jos laitetta ei käytetä
pidempään aikaan.
8. Poista vanhat paristot laitteesta välttääksesi
mahdollisen ylilatauksen aiheuttamat vahingot
laitteelle.
Pariston asettaminen
Asenna paristotilaan 1 x AA (1.5V) paristo ja huomaa
pariston +/- napaisuus kuvassa esitetyllä tavalla.
Sulje paristotilan kansi.
Reflex control
Onnea uudesta Braun BNC005 reflex control –
herätyskellostasi. Suunnittelemme kelloja aamujesi
helpottamiseksi.
Kun herätyskello soi kolmatta kertaa, voit asettaa
torkun päälle yhdellä kädenliikkeellä kellotaulun
edessä (kellon on oltava enintään 40cm päässä).
Liikuta kättäsi vihreän infrapunavalon tunnistimen
yläpuolella sivuttaissuuntaisesti. Kellotauluun syttyy
automaattisesti valo kun torkku on aktiovoitu.
Kello soi taas neljän minuutin kuluttua ja toistuu
40 minuutin ajan. Hälytys loppuu vasta kun kellon
punainen painike kytketään pois päältä.

Tärkeää: Työnnä painike takaisin sisään kun aika
on asetettu.
Hälytyksen asettaminen
Kierrä kellon sivussa olevaa vihreää painiketta
nuolen osoittamaan suuntaan kunnes haluttu
hälytysaika on asetettu. Kello saattaa vahingoittua
jos painiketta kiertää nuolen vastaiseen suuntaan.
Hälytys päälle/pois
Paina kellon päällä olevaa vihreää painiketta
asettaaksesi hälytyksen päälle. Hälytyksen saa
pois ainoastaan painamalla punaista painiketta.
Välttääksesi kellon hälytyksen tahattoman
aktivoinnin, lukituspainike on oltava päällä kun
matkustat: kytke «clock» painike loppuun saakka
«ON» mukaiseen suuntaan.
Taskulamppu
Paina punaista tai vihreää painiketta niin valo syttyy
ja kelloa voi käyttää taskulamppuna.
Tärkeää. Kello toimii parhaiten kun sitä säilytetään
yli 0℃ asteessa.

Takuu
Kahden vuoden takuu koskee kellon
valmistus- tai toimintavirheitä (ei paristoja).
Takuu on voimassa vain niissä maissa, joissa
kelloa myydään.
Takuu ei kata rikkoutuneita tai haljenneita
näyttöjä.

Braun Asiakaspalvelu
Braun puhelintuki
Mikäli tuotteessa ilmenee vika, katso lähin
palvelupisteesi täältä:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
tai ota yhteyttä: +44 208 208 1833
VAROITUS! Tähän tuotteeseen
sovelletaan WEEE -direktiivin
mukaisia ehtoja. Tuotetta ei
saa hävittää kotitalousjätteen
joukossa. Kun hävität tuotteen,
vie se asianmukaiseen keräystai kierrätyspisteeseen.
Tämä tuote täyttää EUdirektiivi 2004/108/EC:n
vaatimukset jäsenvaltioiden
sähkömagneettisesta
yhteensopivuudesta.
Braun on Braun GmbH:n (Kronberg, Saksa) rekisteröity
tavaramerkki, jonka käyttö on lisensoitu Zeon Ltd:ltä.

Bcs
Kello tarkistaa automaattisesti paristojen
lataustason (bcs «battery check system»).
Lataustason ollessa alhainen, kellon toinen viisari
siirtyy kahden sekunnin välein. Vaihda tässä
tapauksessa kellon paristot.
Ajan asettaminen
Paina kellon takana olevaa painiketta niin, että
painike tulee ulos. Kierrä painiketta ainoastaan
myötäpäivään (kellon takapuolella esitetyn suunnan
mukaisesti).
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