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3D-LED-KELLA 

KASUTUSJUHEND 

1. Sissejuhatus 

 
 

2. Ohutusjuhised 

 

Kõigile Euroopa Liidu elanikele mõeldud oluline 
tootealane keskkonnateave 
See sümbol seadmel või selle pakendil annab märku, et 
selle seadme tööea lõpus minemaviskamine võib 
keskkonda kahjustada. Ärge visake seadet (ega patareisid) 
koos olmejäätmetega minema; see tuleks ümbertöötluseks 
viia sellega tegelevasse ettevõttesse. See seade tuleks 
tagastada edasimüüjale või viia kohalikku ümbertöötlus-
keskusesse. Pidage kinni kohalikest keskkonnaeeskirjadest. 
Kui vajate abi, pöörduge oma kohaliku 
jäätmekäitlusega tegeleva ameti poole. 

Aitäh, et valisite Pereli! Palun lugege enne seadme 
kasutamist hoolikalt seda kasutusjuhendit. Kui seade sai 
tarnimisel kahjustada, ärge paigaldage ega kasutage seda 
ning võtke oma edasimüüjaga ühendust. 

 

Enne seadme kasutamist lugege läbi see kasutusjuhend ja 
kõik ohutusmärgised ning veenduge, et mõistate neid. 

Ainult siseruumides kasutamiseks. 

8-aastased ja vanemad lapsed ning inimesed, kelle füüsilised, 
meelelised või vaimsed võimed on vähenenud või kel 
puuduvad vajalikud kogemused ja teadmised, võivad seda 
seadet kasutada, kui neid valvatakse või neid on seadme 
kasutamise osas juhendatud ning nad mõistavad kaasnevaid 
ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma 
järelevalveta seadet puhastada 
ega hooldada. 
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3. Üldjuhised 
 

Velleman®-i hoolduse ja kvaliteedi garantiid vaadake selle 
kasutusjuhendi lõpust. 

Enne seadme tegelikku kasutamist tehke endale selle 
toimimine selgeks. Kasutage seadet ainult ettenähtud 
eesmärgil. Seadme mitte-eesmärgipärane kasutamine 
muudab garantii kehtetuks. 

Selle kasutusjuhendi teatud juhiste eiramisest põhjustatud 
kahju ei ole garantiiga kaetud ning edasimüüja ei vastuta 
sellest tulenevate defektide ega probleemide 
eest. 

 
4. Ettevalmistus 

 
4.1 Varupatarei 

 
Ärge purustage patareisid ega visake neid tulle, kuna need 
võivad plahvatada. Ärge üritage mittelaetavaid (leelis-) 
patareisid laadida. Kõrvaldage patareid kasutusest vastavalt 
kohalikele eeskirjadele. Hoidke patareid lastest eemal. 

1. Eemaldage patareipesa kate. 
2. Sisestage üks CR2032-patarei, pöörates 

tähelepanu polaarsusele, või eemaldage 
plastosa. 

3. Pange patareipesa kate tagasi. 

Patarei on seadme varutoiteallikas elektrikatkestuse 
tarbeks. Seadme toiteallikana on vajalik toiteadapter. 

 
 

4.2 Toiteadapter 

 
Ühendage kell toiteadapteri abil vooluvõrku. 
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5. LED-kella kasutamine 
 

5.1 Aja seadistamine 

 
Hoidke all seadistamise nuppu „SET“. Seadistage üles- ja 
alla-nupu abil tund ja minutid ning vajutage kinnitamiseks 
nuppu „SET“. 

Ajarežiimis vajutage üles-nuppu, et valida 12-tunnise ja 
24-tunnise ajarežiimi vahel. 12-tunnises režiimis tähistab 
ikoon PM pärastlõunat. 

 
 

5.2 Alarmi seadistamine 

 
Valige nupuga „SET“ alarmirežiim. 
Näete ikooni AL vilkumas. Hoidke nuppu „SET“ all. 
Seadistage alarmi tund, minutid ja edasilükkamise aeg, 
kasutades üles- ja alla-nuppu, ning vajutage kinnitamiseks 
nuppu „SET“. 

Alarmi sisse-/väljalülitamiseks hoidke alla-nuppu all. 

Kui alarm kõlab, vajutage edasilükkamiseks nuppu „SET“ 
või väljalülitamiseks üles-/alla-nuppu. 

 
 

5.3 Ereduse seadistamine 

 
Ajarežiimis saate üles-nupu abil seadistada ereduse 
taseme. Vaikimisi on eredus keskmisel tasemel. 

 
 

5.4 Öörežiim 
 

Öösiti muutub kell automaatselt tumedamaks. Vaikimisi 
toimub see kell 18–6. 

Öörežiimi valimiseks vajutage nuppu „SET“. Öörežiimi saate 
sisse/välja lülitada üles- või alla-nupuga. 
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Ööaja seadistamiseks vajutage nuppu „SET“: 
algustund  algusminut  lõpptund  lõppminut. 

 

6. Puhastamine ja hooldus 
 

Et seade näeks välja nagu uus, pühkige seda aeg-ajalt 
niiske lapiga. Ärge kasutage tugevaid kemikaale, 
puhastuslahuseid ega -aineid. 

 
7. Tehniline spetsifikatsioon 

 
Materjal............................ ..........................................ABS 
Ajanäit..........................  ........................ ..12/24 t või alarm 
Edasilükkamine............... .....................................5–60 min 
Võimsus.......................... .......5 V DC, 1 A adapter (kaasas) 
Mõõtmed ..........................    ..................27,5 x 10,8 x 4,1 cm 
Värv....................................... ................................. valge 
Varupatarei .......................   ..................1 x CR2032 (kaasas) 

Kasutage seda seadet ainult originaalvaruosadega. Velleman nv ei 
ole vastutav selle seadme (ebaõigest) kasutusest tulenevate 
kahjustuste ega vigastuste eest. Kui soovite näha rohkem teavet 
selle toote kohta või selle kasutusjuhendi uusimat versiooni, 
külastage meie veebisaiti www.perel.eu. Selles kasutusjuhendis 
esitatud teavet võidakse ette teatamata muuta. 

 

© AUTORIÕIGUSE MÄRGE 
Selle kasutusjuhendi autoriõigus kuulub ettevõttele Velleman nv. 
Kõik õigused üle maailma kaitstud. Selle kasutusjuhendi mistahes osa 
ei tohi ilma autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku loata kopeerida, 
reprodutseerida, tõlkida ega elektrooniliseks meediumiks muuta. 

http://www.perel.eu/
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Velleman®-i hoolduse ja kvaliteedi 
garantii 
Velleman®-il on elektroonikamaailmas 
tegutsemise kogemusi juba alates aastast 
1972, kui ettevõte asutati, ning nüüdseks 
pakume me oma tooteid rohkem kui 85 
riigis. 
Kõik meie tooted vastavad ELi rangetele 
kvaliteedinõuetele ja õiguslikele sätetele. 
Kvaliteedi tagamiseks läbivad meie tooted 
korrapäraselt lisakvaliteedikontrolle nii meie 
kvaliteediosakonnas kui välistes vastavalt 
spetsialiseerunud asutustes. Kui kõigist 
ettevaatusabinõudest olenemata peaks 
esinema probleeme, siis kehtib meie 
garantii (vaadake garantiitingimusi). 
Üldised tarbekaupade 
garantiitingimused (ELi jaoks) 
• Kõigi tarbekaupade puhul kehtib 
tootmisvigade ja defektsete materjalide 
esinemisel alates algsest ostukuupäevast 
24-kuuline garantii. 
• Velleman® võib eseme samaväärse vastu 
välja vahetada või tagastada 
jaehinnasumma kas täielikult või osaliselt, 
kui kaebus on õigustatud ja tasuta 
parandamine või eseme asendamine on 
võimatu või ülemäära kulukas. 
Kui viga esineb esimese aasta jooksul 
alates ostu- ja tarnekuupäevast, saate 
asenduseseme või raha tagasi 100% 
väärtusega ostuhinnast; kui viga esineb 
teise aasta jooksul alates ostu- ja 
tarnekuupäevast, saate ostuhinnast 50% 
väärtusega asenduseseme või 
jaehinnasummast 50% raha tagasi. 
• Garantii ei kata järgnevat: 
- mistahes otsest või kaudset kahju, mis on 
põhjustatud pärast kättesaamist esemele 
(nt oksüdatsiooni, löökide, kukkumiste, 
mustuse, niiskuse vmt tõttu) või eseme 
poolt, sealhulgas selle sisu (nt 
andmekadu), saamata jäänud tulu 
kompensatsiooni; 
- tarbekaupu, osi ega tarvikuid, mis tavalise 
kasutuse käigus vananevad, nagu patareid 

ja akud (sisseehitatud või vahetatavad), 
pirnid, kummist osad, ajamirihmad jmt (lõputu 
loetelu); 
- vigasid, mis on põhjustatud tulekahjust, 
äiksest, õnnetusest, looduskatastroofist vmt; 
- vigasid, mis on põhjustatud tahtlikult, 
hooletusest või valest käitlemisest, hooletust 
hooldusest, väärast või tootja juhistele 
mittevastavast kasutusest; 
- kahju, mis on põhjustatud eseme 
kaubanduslikust, ametialasest või 
ühiskasutusest (kui eset kasutatakse 
ametialaselt, lüheneb garantiiaeg kuuele (6) 
kuule); 
- kahju, mis on põhjustatud eseme sobimatust 
pakendamisest ja tarnimisest; 
- mistahes kahju, mis on põhjustatud eseme 
modifitseerimisest, parandamisest või 
muutmisest, mida on teostanud kolmas 
osapool ilma Velleman®-i kirjaliku 
nõusolekuta. 
• Parandust vajavad esemed tuleb viia teie 
Velleman®-i edasimüüja juurde kindlalt 
pakendatult (eelistatavalt originaalpakendis) 
koos algse ostutšeki ja selgelt sõnastatud 
veakirjeldusega. 
• Nõuanne: raha ja aja säästmiseks soovitame 
enne eseme parandusse saatmist uuesti 
kasutusjuhendit lugeda ja kontrollida, et viga 
ei tulene mingist ilmselgest põhjusest. Pidage 
meeles, et ilma defektita eseme 
tagasisaatmisega võivad kaasneda 
käitlemiskulud. 
• Pärast garantiiaega tehtavate paranduste 
puhul kaasnevad tarnekulud. 
• Ülaltoodud tingimused kehtivad ilma 
piiranguteta kõigi kaubanduslike garantiide 
puhul. 
Ülaltoodud loetelu võib esemest sõltuvalt 
muutuda (vaadake eseme 
kasutusjuhendit). 
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