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Paristokäyttöinen kelloradio 

 

Käyttöohjeet 

Tuotekuvaus 

Tämä kelloradio herättää sinut joko hälytysäänellä tai radiolla. Se näyttää myös lämpötilan ja päivämäärän. 

Sitä voi kätevästi käyttää myös reissussa, koska se on paristokäyttöinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Paristokotelo  7. Äänenvoimakkuus (volume) + A. Näyttö A 

2. Virtapistoke sisään  8. Äänenvoimakkuus (volume) - B. Näyttö B 

3. Hallintaruutu  9. Radio   C. Näyttö C 

4. Tilavalitsin (mode)  10. Antenni   D. Näyttö D 

5. Ylös   11. Virtajohto (ei kuulu pakettiin)  

6. Alas    

 

Tekniset tiedot 

- Sisääntulo (input) 2xAA paristo (ei mukana paketissa) tai DC 3V – 1.0A (ei mukana paketissa) 

- Teho (output) 0,5W 

- Luokka II (Class) 

1. Toiminnot 

- Näytössä näkyy kalenteri (2011-2099), aika, päivämäärä ja viikko 

- Lämpötila °C (0-50) tai °F (32~122) 

- Valinnan mukaan 12 tai 24 tunnin kello 

- Hälytysääni tai radio 

- FM-radio, taajuus 87,5-108 MHz 

2. Laitteen käynnistäminen 

- Aseta kaksi 1,5V AA-paristoa (normaali sormiparisto) oikein päin paristokoteloon (hankittava erikseen) 

- Kun paristot on asetettu, näytössä näkyy 12:00 ja lämpötila 

- Vaihtoehtoisesti käytä virtalähdettä 100-240V ~50/60Hz 0,3A max (hankittava erikseen) 



3. Säädöt 

- Painaessasi Tilanäppäintä (Mode) 4 kerran pääset aina seuraavaan toimintoon seuraavassa 

järjestyksessä: Kello → Hälytys → Kelloradio 

 

a. Päivämäärä ja kellonaika – kaikki seuraavat toiminnot suoritetaan kello (clock) tilassa. 

- Paina tilanäppäintä (mode) 4 kolmen sekunnin ajan: 12/24 vilkkuu näytöllä B. 

- Paina ylös 5/alas 6 näppäimiä (up/down) 12 tai 24 tunnin näyttötavan 

o Paina tilanäppäintä (mode) 4 pästäksesi säätämään vuoden näytöllä B. 

- Paina ylös 5/alas 6 näppäimiä (up/down) valitaksesi vuoden näytöllä B. 

o Paina tilanäppäintä (mode) 4 vahvistaaksesi ja päästäksesi kuukausien valitsemiseen. 

- Paina ylös 5/alas 6 näppäimiä (up/down) valitaksesi kuukauden näytöllä D. 

o Paina tilanäppäintä (mode) 4 vahvistaaksesi ja päästäksesi päivän valitsemiseen. 

- Paina ylös 5/alas 6 näppäimiä (up/down) valitaksesi päivän näytöllä B. 

o Paina tilanäppäintä (mode) 4 vahvistaaksesi ja päästäksesi minuuttien valitsemiseen. 

- Paina ylös 5/alas 6 näppäimiä (up/down) valitaksesi minuutit näytöllä B. 

o Paina tilanäppäintä (mode) 4 vahvistaaksesi. 

 

b. Radiotila – kaikki seuraavat toiminnot suoritetaan radiotilassa. 

- Paina radionäppäintä 9 käynnistääksesi radion 

- Paina ylös 5/alas 6 näppäimiä (up/down) etsiäksesi taajuuden. Automaattihaku on oletuksena 

päällä. Kun signaali löytyy, radio jää sille taajuudelle. 

- Paina ylös 5/alas 6 näppäimiä kolme sekuntia pohjassa käynnistääksesi manuaalisen haun. Voit 

valita haluamasi taajuuden samoilla napeilla. Varoitus! Kolmen sekunnin toimettomuuden jälkeen 

automaattihaku menee automaattisesti takaisin päälle. 

- Käytä Vol+ 8 tai Vol- 7 lisätäksesi tai vähentääksesi äänenvoimakkuutta 

- Paina tilanäppäintä (mode) 4 kolme sekuntia valitaksesi taajuuden, jota käytetään 

radioherätyksessä 

 

c. Herätys piipauksella - kaikki seuraavat toiminnot suoritetaan hälytystilassa. 

- Paina ylös näppäintä 5 (up) laittaaksesi hälytyksen päälle/pois. Kellon kuva näkyy = hälytys päällä. 

- Paina tilanäppäintä (mode) 4 kolme sekuntia valitaksesi häytysajan. Säädä aika ylös/alas 

näppäimillä. 

- Kun hälytys soi, paina mitä tahansa nappia lopettaaksesi hälytyksen. Hälytys kestää 60 sekuntia. 

 

d. Herätys radiolla - kaikki seuraavat toiminnot suoritetaan hälytystilassa. 

- Paina ylösnappia 5 laittaaksesi hälytyksen päälle (taajuus näkyy näytöllä A) tai pois päältä 

- Paina tilanäppäintä (mode) 4 kolme sekuntia valitaksesi häytysajan. Säädä aika ylös/alas 

näppäimillä. 

- Radio aloittaa hiljaisella ja äänenvoimakkuus nousee porttaittain kohti normaalia 

äänenvoimakkuutta. Radio on päällä 30 minuuttia ja menee sen jälkeen automaattisesti pois päältä. 

Radiotilassa paina tilanäppäintä (mode) kolme sekuntia. FM taajuus vilkkuu, näyttää että taajuus 

valittu radioherätyksessä. 

 

e. Lämpötila 

- Aikatilassa (time) paina ylösnappia 5 valitaaksesi °C tai °F 


