
Kasutusjuhend 

PEAMISED OMADUSED 
Nupud: SET/UP/DOWN 
Aja režiim: kuvab tundi ja minutit, 12/24 tunni üleminek 
Kalendri režiim: kuvab kuud ja kuupäeva 
Kolme alarmi režiim: igapäevane alarm  
Temperatuuri režiim: vahemik 0℃- 50℃ (32˚F - 122˚F), ℃/℉üleminek  
3 kuva meetodi valikut: dP-1, dP-2 ja dP-3
Energiasäästurežiim: vajuta DOWN nuppu, et seadistada energiasäästurežiim, oNSd 
tähendab, et energiasääst on sisse lülitatud, ja --Sd tähendab, et energiasääst on välja 
lülitatud. 
Aktiveeri LED ekraan häälkäsklusega  
Vooluallikas: 3 x AAA (UM-4) patareid, või DC 5V, 300mA, või USB laadija, soovitatav on 

kasutada adapterit või USB’d samaaegselt. 
1 tk3V CR2032 patarei võib asuda patareisahtlis pidevalt, et säilitada 
seadistatud kellaaeg (tootega kaasas) 

KUVARI PILT 

KASUTUSJUHIS 
1. Pärast vooluvõrku ühendamist süttib LED tuli ja kõlab helisignaal ja seejärel saate sisestada
TIME režiimi koos temperatuuri kuvamisega. 

2. Valige režiim.  Tavalise kellaaja kuvamise režiimis vajutage SET nuppu, et muuta järgmisi

funktsioone järgnevas järjestikus: 

TIME CALENDAR    A1 (Alarm 1) A2 A3 TIME 

3. Seadistus.  Mis tahes režiimis vajutage ja hoidke SET nuppu kauem kui 2 sekundit all, et
siseneda seadistusrežiimi, vajutage UP/DOWN nuppu, et määrata number. Vajutage ja hoidke 
UP/DOWN nuppu, et kiirendada numbrite edaspidi või tagaspidist valikut. 

4. Kuvamisrežiimid.  TIME või CALENDAR režiimis vajutage UP nuppu, et valida dP-1, dP-2
ja dP-3 kuvamisrežiimi vahel. 

dP-1 režiim: LED kuvar näitab vaheldumisi kellaaega ja kuupäeva.Temperatuuri kuvatakse 
kellaaja näitamise kestel 10 sekundit ja kuupäeva näitamise kestel 2 sekundit. 
dP-2 režiim: Selektiivne kuvamine.Temperatuuri kuvatakse koos kellaajaga (vaikimisi). 
Vajutage SET nuppu, et valida režiim, mida soovite kuvada. 
dP-3 režiim: Taasta kellaja kuvamine. Temperatuuri kuvatakse koos kellaajaga (vaikimisi). 
Vajutage SET nuppu, et valida teisi kuvamisrežiime ning kellaaja kuvamine taastub 15 sekundi 
pärast. 

5. Energiasäästurežiim.  Vajutage DOWN nuppu, et energiasäästurežiim sisse/välja lülitada:
oNSd näitab, et energiasääst on sisse lülitatud ja --Sd näitab, et energiasääst on välja lülitatud. 
Kui energiasäästurežiim on sisse lülitatud, siis käivitab mis tahes kokkupuute heli LED kuvari 
ning kuvatakse kellaaeg; ekraan lülitub välja ja läheb uuesti energiasäästurežiimile üle peale 
10 sekundilist mitteaktiivsust. Seadistatud alarmid on aktiivsed ka energiasäästurežiimis. 

6. Temperatuuriühik.  Mis tahes režiimis vajutage ja hoidke all DOWN nuppu kauem kui 2
sekundit, et valida Celsius või Fahrenheit skaala vahel. 



 

 

 
 
 
 
KELLAAJA SEADISTAMINE 
1. Peale käivitamist on vaikimisi seadistatud kellaaeg 12:00 (12 tunnine süsteem). 
2. 12 / 24 tunni formaadi seadistamine.  TIME režiimis vajutage ja hoidke SET nuppu 
kauem kui 2 sekundit all, et seadistada 12 / 24 tunni formaat, 12 tunni näidik vilgub kuvaril. 
vajutage UP/DOWN nuppu, et valida 12 / 24 tunni formaadi vahel (Kuvari paneeli 
vasakpoolses ülemises nurgas kuvatakse täpp, mis tähistab PM (pärastlõunat) kui on valitud 
12 tunni formaat) 
3. Kellaaja seadistamine.  TIME režiimis, vajutage ja hoidke SET nuppu kauem kui 2 
sekundit all, et seadistada 12 / 24 tunni formaat, seejärel vajutage SET nuppu korduvalt, et 
valida kellaaeg järgmises järjestuses: 

12/24 t formaadi valik   Tund     Minut      lõpeta 
Vajutage ja hoidke UP/DOWN nuppu all, et kiirendada numbrite edaspidi või tagaspidi valikut. 
Kellaaja kuvamine taastub peale 15 sekundilist mitteaktiivsust. 
 
KUUPÄEVA SEADISTAMINE 
Tavalises kellaaja kuvamise režiimis vajutage SET nuppu, et valida CALENDAR režiim. 
1. Kuupäeva seadistamine. Vajutage ja hoidge SET nuppu all kauem kui 2 sekundit, et 
kuupäeva valida, seejärel vajutage SET nuppu korduvalt, et seadistada kuupäev järgmises 
järjestuses: 
Aasta      Kuu        Kuupäev      lõpeta  
Vajutage ja hoidke UP/DOWN nuppu, et kiirendada numbrite edaspidi või tagaspidi valikut. 
Kellaaja kuvamine taastub peale 15 sekundit mitteaktiivsust. 
 
ALARMI SEADISTAMINE 
Tavalises kellaaja kuvamise režiimis vajutage SET nuppu kaks korda, et valida A1 (Alarm 1) 
režiim; vajutage SET nuppu veel üks kord, et valida A2 (Alarm 2); ning vajutage SET nuppu 
veel üks kord, et valida A3 (Alarm 3) režiim. 
1. Alarmi seadistamine. Alarmi režiimis –A1 / –A2 / –A3, vajutage UP nuppu korduvalt, et 
alarmi sisse/välja lülitada. oNA1 / oNA2 / oNA3 näitab, et alarm on sisse lülitatud ja –A1 / –A2 
/ –A3 näitab, et alarm on välja lülitatud. Pärast alarmi A1 / A2 / A3 valikut vajutage SET nuppu 
kauem kui 2 sekundit, et valida alarm, seejärel vajutage SET nuppu korduvalt, et valida alarm 
järgmises järjestuses: 
Tund     Minut      lõpeta 
Vajutage ja hoidke UP/DOWN nuppu all, et kiirendada numbrite edaspidi või tagaspidi valikut. 
Kellaaja kuvamine taastub peale 15 sekundilist mitteaktiivsust. 
 
2. Alarmi helisignaal.  Kui alarm on sisse lülitatud, siis kestab signaal vaikimisi 1 minuti. 
(Ekraani keskel kuvatav täpp näitab, et alarm on sisse lülitatud.) 
3. Alarmi välja lülitamine.  Kui alarmi heli kõlab vajutage mis tahes nuppu igapäevase 
alarmi välja lülitamiseks. 
4. Alarmi püsivalt välja lülitamine.  Valige alarmi režiim ning deaktiveerige alarm täielikult 
valides näidukil –A1 / –A2 / –A3  
 
TEMPERATUURI KUVAMINE 
Pärast vooluvõrku ühendamist tuvastatakse automaatselt nüüdne temperatuur ning seda 
uuendatakse iga minuti järel. 
 
 


