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Kirjeldus  
 

1.   Ekraan 2.   Üles/Alla nupud 

3.   Set nupp 4.   Reziiminupp 

5.    Reset nupp 6.   Anduri lüliti 

7.   Reziimilukk  

 

Kasutamine 

Patareide vahetamine 

• Avage patareipesa kaas. 

• Sisestage 2x AAA patareid patareipessa. 

• Sulgege patareipesa kaas. 

Reziimi määramine 

Taustvalgus erineb, sõltudes valitud reziimist. Taustvalgus kustub 

automaatselt kui ühtegi nuppu ei vajutata 6 sekundi jooksul.  

• Vajutage reziiminuppu. 
• Vajutage seade muutmiseks Üles/Alla nuppe. 

Seadete järjekord: ajareziim > temperatuurireziim > kuupäeva 

reziim > taimeri reziim > alarmreziim. 

Ajareziim 

Ekraanil kuvatakse TIME . 
• Vajutage seade muutmiseks Üles/Alla nuppe. Seadete 

järjekord: 12/24-tunni formaat > tunnid > minutid. 
• Vajutage iga määratud seade kinnitamiseks Set nuppu.  

Temperatuurireziim 

Ekraanil kuvatakse TEMPERATURE . 
• Vajutage valikute °C ning °F vahel liikumiseks Üles/Alla nuppe. 

Kuupäeva reziim 

Ekraanil kuvatakse DATE . 
• Vajutage seade muutmiseks Üles/Alla nuppe. Seadete 

järjekord: aasta > kuu > päev. 
• Vajutage iga määratud seade kinnitamiseks Set nuppu.  

Taimeri reziim 

Ekraanil kuvatakse TIMER . 
• Vajutage seadete muutmiseks Üles/Alla nuppe. Seadete 

järjekord: minutid > sekundid. 
• Vajutage iga määratud seade kinnitamiseks Set nuppu.  

• Seadete menüüst väljumise järel vajutage taimeri käivitamiseks Üles 

nuppu.  
• Kui taimer jõuab ajani 00:00 , kõlab 1 minuti jooksul alarm. Alarmi 

pausiks/käivitamiseks vajutage Üles/Alla nuppe. Alarmi täielikuks 
peatamiseks vajutage mõnda teist nuppu. Alarmi resetiks vajutage 

korraga Üles/Alla nuppe.  

Alarmreziim 

Ekraanil kuvatakse AL . 
• Vajutage alarmfunktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks 

Üles/Alla nuppe. Seadete järjekord: tunnid > minutid. 
• Vajutage iga määratud seade kinnitamiseks Set nuppu.  

• Alarmi kõlades selle peatamiseks vajutage ükskõik millist nuppu.  

Anduri funktsioon / Reziimiluku funktsioon 

• Anduri aktiveerimiseks lükake anduri lüliti asendisse ON . 

• Andurit kasutades erinevate reziimide vahel lülitumiseks lükake 

reziimiluku lüliti asendisse ON . Märkus: kui reziimiluku lüliti on asendis 
OFF , on taustvalgustus ainult valitud reziimi värvi.  

• Enne ükskõik millise nupu vajutamist lükake reziimiluku lüliti asendisse  

OFF . 
• Anduri deaktiveerimiseks lükake anduri lüliti asendisse OFF . 

Ohutusnõuded 

 

 

• Ärge avage seadet iseseisvalt: elektrilöögi oht!  

• Kui seadme töös esineb häireid või see on rikutud, ärge kasutage seda ning 

eemaldage koheselt selle ühendus vooluallikaga.  

• Tutvuge enne seadme kasutamist selle kasutusjuhendiga. Hoidke juhend alles 

et seda edaspidi vajadusel lugeda.  

• Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud viisil ja eesmärkidel.  

Puhastamine ja hooldus 

Hoiatus! 
• Ärge kasutage puhastamiseks puhastusvahendeid.  
• Ärge puhastage seadme sisemust. 

• Ärge üritage rikkis seadet parandada. Kui seade on rikutud või ei tööta 

korrektselt, asendage see uuega.  

• Puhastage seade väljastpoolt, kasutades pehmet niisket lappi.  
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