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Paristoja koskevia varotoimenpiteitä
1. Älä käytä ladattavia paristoja.
2. Käytä vain samaa paristotyyppiä olevia paristoja.
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.
Aloittaminen
1. Asenna paristotilaan uusia 3 x AA paristoja
ja paina RESET-painiketta asettaaksesi kellon
alkutilaan.
2. Kytke laturi DC-liitäntään.
3. Kytke OFF/US/UK/DE/JP -kytkin haluttuun
tilaan. Kello alkaa automaattisesti hakea radioohjattua aikasignaalia 8 sekunnin jälkeen. RCsignaali ei toimi Suomessa.
Toimintapainikeet
TIME/OFF/ALARM -kytkin
- Kytke TIME-tilaan asettaaksesi kellon ajan.
- Kytke ALARM-tilaan asettaaksesi hälytyksen
ajan.
- Kytke OFF-tilaan poistuaksesi asetukset-tilasta
ja palataksesi normaaliin tilaan.
+ painike
- kellon ollessa normaalitilassa, paina
muuttaaksesi 12/24 HOUR -tilaa. Kellon ollessa
asetukset-tilassa paina lisätäksesi asetusten
arvoa. Pidä painiketta yhtäjaksoisesti painettuna
nopeuttaaksesi asetuksia.
- painike
Kellon ollessa asetukset-tilassa paina lisätäksesi
asetusten arvoa. Pidä painiketta yhtäjaksoisesti
painettuna nopeuttaaksesi asetuksia.
REVERSE-painike
- Paina pyörittääksesi kuvaheijastetta 90 asteen
välein.
ON/AUTO-kytkin
- Käytettäessä verkkovirtalähdettä, saat pysyvän
kuvaheijasteen vaihtamalla kytkimen ONasentoon. Vaihtaaksesi heijasteen päälle/pois,
heiluta kättäsi projektorisensorin edessä.
- Käytettäessä verkkovirtalähdettä, saat
automaattisen kuvaheijasteen vaihtamalla
kytkimen AUTO-asentoon. Automaattinen
heijaste kytkeytyy päälle 5 sekunnin ajaksi
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heiluttamalla kättä projektorisensorin edessä.
LIGHT +
- Käytettäessä verkkovirtalähdettä, paina
säätääksesi heijastetta kirkkaammaksi.
LIGHT - Käytettäessä verkkovirtalähdettä, paina
säätääksesi heijasteen kirkkautta himmeämmäksi.
ALARM ON/OFF
- Paina kytkeäksesi hälyttimen päälle/pois.
SNOOZE/LIGHT-kytkin
- Kytke taustavalo 5 sekunniksi.
- Sammuta hälytys ja aktivoi torkku-toiminto.
- Pidä pohjassa 2 sekuntia kytkeäksesi taustavalon
päälle/pois pysyvästi (vain käytettäessä
verkkovirtalähdettä.)
OFF/US/UK/DE/JP
- Kytke US/UK/DE/JP -kytkin haluttuun tilaan, RC
toiminto lakkaa toimimasta.
RC (radio-ohjaus) -painike
- Paina testataksesi radiosignaalin voimakkuus.
RESET-painike
- Paina nastan avulla palauttaaksesi kaikki asetukset
oletustilaan. Jos kellossa ilmenee häiriö, palauta
kaikki asetukset oletustilaan.
Tuotekuvaus (Kuva 1)
1. LCD-näyttö
2. Kuvaheijaste
3. TIME/OFF/ALARM
kytkin
4. + painike
5. – painike
6. REVERSE painike
7. ON/AUTO kytkin
8. LIGHT +
9. LIGHT –
10. ALARM ON/OFF

-painike
11. SNOOZE/LIGHT
-painike
12. Projektorisensori
13. OFF/US/UK/DE/JP
-kytkin
14. RCC-painike
15. RESET-painike
16. Paristolokero
17. DC-liitäntä

Näytön symbolit (kuva2)
A. Aika
B. Aikavyöhyke
C. Paristotilanosoitin
D. Hälytyskuvake
E. DST (kesäaika)
F. RC-signaalin vahvuus indikaattori
G. Hälytysaika
Radiosignaalin voimakkuuden osoitin (Kuva 3)
Taustavalon asettaminen päälle ja pois (vain
käytettäessä verkkovirtalähdettä.)
Pidä pohjassa ”SNOOZE/LIGHT” -painiketta 2 sekuntia
kytkeäksesi taustavalon päälle/pois pysyvästi.

Ajan asettaminen
1. Kytke ”TIME/OFF/ALARM” -kytkin TIME-tilaan.
2. Paina ”+” tai ”-” painiketta muokataksesi haluttua
arvoa. Pidä painike yhtäjaksoisesti painettuna
nopeuttaaksesi asetuksia.
3. Kytke ” TIME/OFF/ALARM” kytkin OFF-tilaan
tallentaaksesi asetus ja palataksesi normaalitilaan.

viereen kuten TV, tietokone, mikroaaltouuni jne.
3. Vältä kellon asettamista metallipintojen päälle
tai viereen.
4. Vältä radioliikenteeltä suljettuja alueita kuten
lentokenttiä, kellaritiloja, sementtirakennuksia tai
tehtaita. RC-signaali ei toimi Suomessa. Kytke
toiminne OFF-asentoon.

Hälytyksen asettaminen
1. Kytke ”TIME/OFF/ALARM” -kytkin ALARM-tilaan.
2. Paina ”+” tai ”-” painiketta muokataksesi haluttua
arvoa. Pidä painike yhtäjaksoisesti painettuna
nopeuttaaksesi asetuksia.
3. Kytke ” TIME/OFF/ALARM” -kytkin OFF-tilaan
tallentaaksesi asetus ja palataksesi normaalitilaan.

Huomaa: Kello saattaa nollautua altistuessaan
sähkömagneettiseen kenttään. Seuraa tässä
tapauksessa edellä mainittuja ohjeita asettaaksesi
kello uudelleen.

Hälytyksen ja torkun käyttö
1. Aktivoi hälytys painamalla ALARM ON/OFF
-painiketta. Kellon kuvake ilmestyy LCD-näytölle.
2. Paina SNOOZE-painiketta lopettaaksesi hälytyksen
ja asettaaksesi torkun päälle. Kun hälytys soi, kellon
kuvake alkaa vilkkua.
3. Paina ALARM ON/OFF -painiketta kytkeäksesi
torkun pois päältä. Kellon kuvake häviää.
Huomaa: Kun torkku on aktivoitu, hälytys soi
uudestaan viiden minuutin kuluttua. Kytke torkku pois
päältä paina ALARM ON/OFF -painiketta.
Kuvaheijasteen käyttäminen
1. Käytettäessä verkkovirtalähdettä, saat pysyvän
kuvaheijasteen vaihtamalla kytkimen ON-asentoon.
Vaihtaaksesi heijasteen päälle/pois, heiluta kättäsi
projektorisensorin edessä.
2. Käytettäessä verkkovirtalähdettä, saat
automaattisen kuvaheijasteen vaihtamalla kytkimen
AUTO-asentoon. Automaattinen heijaste kytkeytyy
päälle 5 sekunnin ajaksi heiluttamalla kättä
projektorisensorin edessä.
3. Kuvaheijasteen vartta voi kääntää 180 astetta
parhaan heijasteen saavuttamiseksi tummien seinien ja
kattojen pinnoissa 1-4 metrin etäisyyksillä.
Huomaa: Kuvaheijaste saattaa toimia heikosti jos
etäisyys on lyhyempi kuin yksi metri.
Paristojen alhainen virta
Vaihda kellon paristolokeroon välittömästi 3 uutta AAparistoa kun LCD-näyttö muuttuu himmeäksi.

Takuu
Kahden vuoden takuu koskee kellon valmistustai 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.

Tärkeää
Parhaan radiosignaalin saavuttamiseksi lue seuraavat
ohjeet huolellisesti.
1. Asenna kello yöaikaan. Kello voi automaattisesti
hakea signaalin yön yli.
2. Älä aseta kelloa häiriöitä aiheuttavien lähteiden

04/04/2016 09:22:06

