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KASUTUSJUHEND 

1. Üldinformatsioon 

                                                                                                 
Ärge visake kasutatud patareisid ja elektrisedmeid 

prügikasti, viige need vastavatesse kogumispunktidesse.   

 

 

 
 

Täname teid meie toote ostu eest. Tutvuge enne seadme kasutamist 

hoolikalt selle kasutusjuhendiga. Kui toode on defektne, ärge 

kasutage seda ning kontakteeruge kohaliku edasimüüjaga.  

 

2. Ohutusnõuded 

 Kaitske seadet vedelike eest.  
 Kaitske seadet löökide, niiskuse ning ebasobivate temperatuuride 

eest.  
 Ärge avage seadet ega muutke seda mingil viisil.  

 Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage sellest patarei.  
 

3. Seadme tutvustus 

Seadme garantiitingimused leiate juhendi viimaselt lehelt.  

 Tutvuge enne seadme kasutamist selle funktsioonidega.  

 Seadet ei ole lubatud avada ega mingil viisil muuta, see tühistab 

toote garantii.  
 Kasutage seadet ainult selleks määratud viisil. Seadme 

kasutamine selleks mitte ettenähtud viisil tühistab selle garantii.  

 Tootja ei vastuta toote kasutamisest põhjustatud kahjude või 
kahjustuste eest.  
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 Ärge lülitage seadet sisse kohe kui seda ümbritseva keskkonna 
temperatuur on järsult muutunud. Tuues selle väljast 
siseruumidesse, oodake enne selle sisselülitamist, kuni seade 

soojeneb toatemperatuurile.   
 Hoidke juhend alles et seda vajadusel edaspidi lugeda.  

 

4. Omadused 

 Praktiline puutetundlik taimer üles- ja allaloendusega.  

 Puutetundlikud nupud LCD ekraanil. 

 Minutite ja sekundite eraldi määramine.  

 Taimeri resetiks vajutage 'min' ja 'sec' nuppe ühekorraga.  

 

5. Ülevaade 

Tutvustav joonis leheküljel 2.  
 

  
6. Kasutamine 

Patareide sisestamine 

1. Avage patareipesa kaas, sisestage kaks AAA patareid. Jälgige 

et sisestaksite need õigetpidi. Ärge kasutage korraga uusi ja 

vanu, või erinevat tüüpi patareisid.  

2. Sulgege patareipesa kaas.  

Allaloendustaimer 
1. Vajutage minutite määramiseks MIN ning sekundite 

määramiseks SEC. Nullimiseks vajutage MIN ja SEC 

üheaegselt.  
2. Vajutage taimeri käivitamiseks/pausiks/peatamiseks S/S.  

3. Taimeri sumisti töötab 60 sekundit. Sumisti peatamiseks 
vajutage ükskõik millist nuppu.  

Ülesloendustaimer 
1. Vajutage nulli resetiks ühekorraga MIN ja SEC. 

2. Vajutage käivitamiseks/pausiks/peatamiseks S/S.  

4 Magnetid 

5 Kinnitusava 

6 Patareikaas 

 

1 Minutid 

2 Sekundid 

3 Kontrollnupud 
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7. Puhastamine ja hooldus 

Taimer ei vaja erihooldust. Puhastage vajadusel niiske lapiga. Ärge 

kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid.  
 

8. Tehnilised andmed 
 

Mõõdud 6.80 x 6.80 x 2.7 cm 

Taustvalgustus Valge 

Max. lugem 99 min 59 sek 

Vooluallikas 2 x AAA 1.5V LR03 patareid (LR03C) 

Materjal ABS 

Kasutage seadmega ainult originaallisasid. Tootja ei vastuta 
seadme kasutamisest põhjustatud kahjude või kahjustuste 
eest. Lisainfo toote kohta ning kasutusjuhendi uusima 
versiooni leiate tootja veebilehelt: www.velleman.eu.  

 

 

© COPYRIGHT  
Kõik õigused kaitstud.  

http://www.velleman.eu/


 

 

 
 
    Velleman® Hooldus ja garantiitingimused 

 
Kõik tootja tooted vastavad EL direktiividele ja kvaliteedinõuetele.   
Garantiitingimused: 
• Kõikidele garantiitingimustele vastavatele toodetele kehtib garantiiperiood 24 kuud. 
Garantiiperioodi alguseks loetakse toote esmast ostukuupäeva. Garantii alla kuuluvad seadme 
tootmisvead ja defektsed materjalid.  
• Kui seadme garantiiremonti ei saa mingil põhjusel teostada, on tootjal õigus asendada see teise 
samaväärse tootega või tagastada ostusumma täielikult või osaliselt.  
Toode asendatakse või tagastatakse ostusumma 100%, kui viga või defekt ilmneb esimese aasta 
jooksul peale toote ostukuupäeva, ning 50% ulatuses kui defekt ilmneb teisel aastal peale toote 
ostukuupäeva.  
• Garantiitingimuste alla ei kuulu: 
- Otsene või kaudne kahjustus mis on tekkinud peale toote ostu ja üleandmist (näiteks 
oksüdeerumisest, löökidest, kukkumisest, tolmust, mustusest, niiskusest jne põhjustatud 
kahjustused), samuti seadme kasutamisest põhjustatud muud kahjud, näiteks andmekadu vms.  
- Loomulikult kuluvad osad ja lisad, näiteks patareid, lambid, kummist osad, jms.  
- Tulekahjust, veekahjustustest, välgulöögist, looduskatastroofidest jms põhjustatud 
kahjustused.  
- Meelega, ettevaatamatusest või ebakorrektsest kasutamisest põhjustatud vigastused. 
-  Kommertsiaalsest, professionaalsest või kollektiivsest kasutamisest põhjustatud vigastused 
(seadme kasutamisel mitte eraisikuna lüheneb garantiiperiood 6 kuuni).   
- Seadme ebasobival viisil pakendamisest või transportimisest põhjustatud kahjustused. 
- Selleks sertifitseerimata isikute poolt seadme muutmise, avamise ja parandamise puhul. 
  

• Garantiiline seade tuleb edastada Velleman® edasimüüjale korralikult pakituna (soovitavalt 
originaalpakendis) ning koos ostu tõendava dokumendi ning võimalikult selge veakirjeldusega.  
• Soovitus: kontrollige eelnevalt juhendi abil et viga ei oleks põhjustatud seadme ebakorrektsest 
kasutamisest.  
• Mittegarantiilise toote parandamine teostatakse tasulise teenusena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                           

Made in PRC 
Imported by Velleman nv 

Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium 
www.velleman.eu 

http://www.velleman.eu/
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