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I. SEADME KIRJELDUS
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1. AUX-in kaabel
2. ALARM 2 nupp
3. ALARM 1 nupp
4. TIME nupp
5. POWER nupp
6. MODE nupp
7. ÜLES nupp
8. SNOOZE/DIMMER nupp
9. HOUR/VOL- nupp
10. MIN/VOL+ nupp
11. SLEEP nupp
12. PRESET nupp
13. ALLA nupp
14. ALARM 1 RADIO/BUZZ indikaator
15. FM indikaator
16. AC pistik
17. AM indikaator
18. ALARM 2 RADIO/BUZZ indikaator

1. Vooluallika ühendamine:
Ühendage aC adapter 220-240 V, 50/60 Hz pistikusse ning kaabli 
teine ots seadme tagaosas asuvasse aC pistikusse (DC 6 V).

 Märkus: Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage 
selle vooluühendus.

2. Lisapatareide sisestamine:
Voolukatkestuse puhul seadme töö tagamiseks saab sellesse 
sisestada lisapatareid: 2 x aaa/LR03 (müügil eraldi).
1. Avage ja eemaldage patareipesa kaas seadme tagaosas, 

vajutades kinnitusnuppu. 
2. Sisestage seadmesse 2 x aaa/LR03 alkaline patareid, 

jälgides et sisestaksite need õigetpidi. Kinnitage patareipesa 
kaas tagasi kohale. 
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II. KELLA JA ALARMI SEADETE MÄÄRAMINE

1. Kella seaded:
1. Vajutage ja hoidke kellareziimis TIME nuppu. 
2. Hoides TIME nuppu all, vajutage tundide määramiseks HOUR

nuppu. 
3. Seejärel, hoides TIME nuppu ikka all, vajutage MIN nuppu

ning määrake minutid.
4. Vabastage TIME nupp kui ekraanil kuvatakse korrektne aeg. 

2. Alarmi seaded:
1. Vajutage ja hoidke kellareziimis ALARM 1/2 nuppu.                   
2. Hoides ALARM 1/2 nuppu all, vajutage tunni määramiseks 

HOUR nuppu.
3. Seejärel, hoides ALARM 1/2 nuppu ikka all, vajutage 

MIN nuppu ja määrake minutid. 
4. Vabastage ALARM 1/2 nupp kui ekraanil kuvatakse 

korrektne aeg. 

3. Alarmfunktsiooni kasutamine:
1. Alarmfunktsiooni lubamiseks kasutage ALARM 1/2 nuppe 

sumisti või raadio valikuks. Valitud alarmreziimi indikaator 
süttib. 

2. Sumisti või raadio käivitub määratud ajal. 
3. Vajutage alarmi peatamiseks POWER nuppu. Alarm käivitub 

uuesti järgmisel päeval.                                                

Märkus: Sumisti alarmheli tugevus ei ole muudetav. Raadio 
helitugevust saab muuta vastavalt soovile, kasutades 
helitugevuse nuppe.       
                                                                                                                                              
4. Snooze funktsioon:                                                                         
Vajutage alarmheli kõlades SNOOZE nuppu. Alarmreziimi 
indikaator vilgub ning alarm kõlab uuesti 9 minutit hiljem. 
SNOOZE funktsiooni peatamiseks ja alarmi kordamiseks 
järgmisel päeval vajutage POWER nuppu.
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5. Sleep funktsioon:
Selle funktsiooniga saab kuulata raadiot kuni 90 minutit, seejärel 
lülitub raadio automaatselt välja. 
1. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage korduvalt SLEEP nuppu 

ja valige soovitud reziim: 90, 60, 30 minutit või väljas/OFF. 
2. Määratud aja möödumisel lülitub raadio automaatselt välja. 
3. Sleep funktsiooni tühistamiseks enne määratud aja 

möödumist vajutage raadio koheseks välja lülitamiseks 
POWER nuppu. 

6. Dimmeri funktsioon:
Vajutage LED ekraani heleduse seadistamiseks DIMMER nuppu. 

7. Raadio funktsioon:
1. Vajutage raadio sisse lülitamiseks POWER nuppu. Vajutage 

MODE nuppu FM või AM reziimi valikuks.
2. Vajutage ja hoidke üht             TUNING  nuppudest 

automaatse häälestuse käivitamiseks, seejärel vabastage 
nupp. Häälestus peatub automaatselt esimese raadiojaama 
leidmisel. Teiste jaamade leidmiseks korrake protsessi kuni 
soovitud raadiojaama leidmiseni. Manuaalse täpse  
häälestuse jaoks vajutage nuppu lühidalt. 

3. Vajutage raadio välja lülitamiseks POWER nuppu. 

8. Optimaalseks vastuvõtuks:
Fm reziimis pikendage ja positsioneerige FM antenni. AM reziimis 
liigutage seadet. 

Märkus: Ekraanil kuvatakse pidevalt hetkeaeg. Kui käivitate 
raadioreziimi, kuvatakse 5 sekundi jooksul sagedus, seejärel taas 
kellaaeg. 

                                                                                                                      
9. Raadio eelsalvestusfunktsioon:
Salvestada saab kuni 10 Fm jaama ning kuni 10 am jaama.
1.Kasutage  TUNING  nuppe  jaamaotsinguks.  Vajutage ja 

hoidke jaama salvestamiseks PRESET nuppu. Seadistusele 
määratud number kuvatakse vilkuvana. 

2.    Vajutage  TUNING  nuppe numbri muutmiseks. 
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3. Vajutage salvestamiseks PRESET nuppu.
4. Korrake teiste jaamade salvestamiseks.

10. Eelsalvestatud jaama kuulamine:
Vajutage raadiokuulamise ajal eelsalvestatud jaama valikuks 
PRESET nuppu.

11. AUX-IN, ühendamine välisseadmetega:
Ühendage aux-in kaabel muusikaseadme (nt MP3 mängija) 3,5
mm pistikusse.
Vajutage raadio sisse lülitamiseks POWER nuppu. Vajutage AUX
reziimi valikuks ja muusikaesituse käivitamiseks MODE nuppu.

III. TEHNILISED ANDMED:

• 1,2” sinine LED ekraan
• Eelsalvestatud jaamade mälu
• Kaks alarmi
• Sleep & snooze funktsioonid
• Digitaalne helitugevuse kontroll
• aux-in (line in kaabel)
• aC adapter aC 220-240 V, 50/60 Hz
• Voolutarbimine: 3 W
• Kõlar: 57 mm; 8 Ω; 0,4 W
• Sisseehitatud AM ja FM antenn
• Häälestusvahemik: Fm 87,5 – 108 mHz

            am 522 – 1620 kHz
• Mõõdud: 58 (H) x 169 (W) x 120 (D) mm
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Ärge visake kasutatud patareisid ja elektroonikaseadmeid prügikasti, viige need 
vastavatesse kogumispunktidesse.

                                                                                                                                                                                                                                                                  
Toodetud Hiinas ettevõttele LeCHpOL eLeCTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. 
Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

Tootja, LECHPOL ELECTRONiCS Sp. z o.o. Sp.k. kinnitab et seade Km0813 vastab 
direktiivi 2014/53/UE nõuetele. Deklaratsioon on täismahus leitav veebiaadressil 
www.lechpol.eu”
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