
 

 
1. Heijastuksen tarkkuuden valitsin 
2. Heijastinlinssi 
3. TORKKU-painike / HIMMENNYS-painike  
4. Näyttö 
5. Hälytys 1 merkkivalo  
6. Hälytys 2 merkkivalo  
7. HEIJASTUS PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ -painike  
8. HEIJASTUKSEN 180° KÄÄNTÖ -painike  
9. TUNTI-painike 
10. MINUUTTI-painike 
11. Hälytyspainike 1 
12. Hälytyspainike 2  
13. AJAN ASETUS -painike / HÄLYTYS POIS -painike 
14. USB-latausportti 
15. Paristolokero 
16. DC in -liitäntä 
 
 
 
 



Virtaliitäntä 
1. Yhdistä verkkolaitteen johdon toinen pää tuotteen DC in -liitäntään. 
2. Yhdistä verkkolaitteen johdon toinen pää seinäpistorasiaan.  
 

Varajärjestelmä 
• Tämä tuote on varustettu varajärjestelmällä. Se vaatii yhden 3 V litiumpariston (tyyppi 

CR2032, ei ole mukana). Aseta paristo paristolokeroon ja varmista, että pariston 
positiivinen ja negatiivinen (+ ja -) puoli koskettavat paristolokeron vastaavia liittimiä.  

• Jos virta katkeaa, tuote siirtyy automaattisesti paristokäyttöön ja säilyttää kellonajan ja 
hälytyksen asetukset.  

• Avaa paristolokeron kansi irrottamalla siinä oleva ruuvi ruuvimeisselillä. 

• Älä irrota verkkolaitetta, kun vaihdat paristoa. Muutoin kaikki kellonajan ja hälytyksen 
asetukset häviävät. 

VAROITUS 
ÄLÄ NIELE PARISTOA, KEMIALLISEN PALOVAMMAN VAARA 

Tämä tuote sisältää nappipariston. Nappipariston nieleminen voi aiheuttaa vakavia sisäisiä 
palovammoja jo 2 tunnissa ja tämä voi johtaa kuolemaan. 

Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Mikäli paristolokero ei sulkeudu 
kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. 

Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos uskot, että paristo on voinut joutua kehon sisään nieltynä 
tai muusta syystä. 

 

Kellonajan asettaminen  
1. Siirry kellonajan asetustilaan pitämällä TIME SET -painiketta painettuna. 
2. Aseta tunnit painamalla HOUR-painiketta ja minuutit painamalla MIN-painiketta 

(säätäminen on nopeampaa, jos pidät HOUR- tai MIN-painiketta painettuna).  
3. Vahvista kellonajan asetus painamalla TIME SET-painiketta. 
 

Hälytyksen asettaminen  
Voit asettaa kaksi hälytysajastinta samanaikaisesti.  
1. Siirry hälytyksen asetustilaan pitämällä Hälytyspainiketta 1 tai Hälytyspainiketta 2 

painettuna. 
2. Aseta tunnit painamalla HOUR-painiketta ja minuutit painamalla MIN-painiketta 

(säätäminen on nopeampaa, jos pidät painiketta painettuna). 
3. Vahvista hälytyksen asetus painamalla Hälytyspainiketta 1 tai Hälytyspainiketta 2. 

 

Hälytyksen kytkentä päälle / pois päältä  
Kytke hälytysajastin päälle tai kytke se pois päältä painamalla Hälytyspainiketta 1 tai 
Hälytyspainiketta 2, kun kello on näkyvissä. Jos herätysajastin kytketään päälle, vastaava 
Hälytyksen 1 tai Hälytyksen 2 merkkivalo syttyy.  
 

Kytke hälytys pois päältä 
Kun hälytysääni kuuluu, paina HÄLYTYS POIS -painiketta hälytyksen kytkemiseksi pois 
päältä. 
 

Torkku 
Voit hiljentää hälytyksen väliaikaisesti painamalla SNOOZE-painiketta. Hälytys kuuluu 9 
minuutin välein.  
Voit peruuttaa torkkuhälytyksen painamalla HÄLYTYS POIS -painiketta. 
 

Näytön kirkkaus 
Voit muuttaa näytön kirkkausastetta painamalla DIMMER-painiketta (alhainen tai korkea). 
 



Kuvan heijastaminen 
• Voit heijastaa nykyisen kellonajan seinälle painamalla PROJECTION ON/OFF 

-painiketta. 
• Voit kääntää heijastettua kuvaa painamalla PROJECTION 180° FLIP -painiketta.  
• Voit säätää heijastuksen tarkkuutta kääntämällä tarkkuuden valitsinta. 
 

USB-laitteen lataaminen 
Voit ladata USB-laitteen käyttämällä USB-kaapelia (ei ole mukana). Yhdistä USB-laite (esim. 
älypuhelin, MP3-soitin) tämän tuotteen takana olevaan USB-porttiin. USB-laitteen sisältöä ei 
voi käyttää tällä tuotteella. 
 

Tekniset tiedot 
AC-verkkolaite: Tulovirta: AC100~240 V, 50/60 Hz 

Antovirta: DC 5 V 1,2 A 

Paristovarmistus kellonajalle: 1x DC 3 V CR2032 (ei ole mukana) 

Verkkolaitteen valmistaja: Dongguan Obelieve Electronic Co., Ltd. 

Verkkolaitteen mallinumero: OBL-0501200E 

 

VAROITUS 
1. Pidä tuotteen ympärillä vähintään 5 cm vapaata tilaa riittävän ilmanvaihdon 

takaamiseksi. 
2. Tuuletusaukkoja ei saa estää peittämällä niitä esimerkiksi sanomalehdillä, pöytäliinoilla, 

verhoilla jne. 
3. Tuotteen päälle ei saa asettaa avotulta, kuten palavia kynttilöitä. 
4. Ympäristönsuojeluun liittyvät asiat on huomioitava pariston hävittämisessä. 
5. Käytä tuotetta maltillisissa lämpötiloissa.  
6. Jos pistoketta käytetään virran katkaisuun laitteesta, sen on oltava helposti 

käytettävissä.  
7. Katso sähköä ja turvallisuutta koskevat tiedot tuotteen pohjasta ennen tuotteen 

asennusta tai käyttöä. 
8. Paristoja (akkua tai kiinteitä akkuja) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten 

auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle. 
9. HUOMIO – Räjähdysvaara, jos paristot asetetaan väärin. Vaihda vain samanlaiseen tai 

vastaavan tyyppiseen paristoon 
 



Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa 
käyttöoppaan virheistä tai puutteista. 
 

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 
 

 
 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat 
olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti. 
 
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella olevalla rastitun jäteastian symbolilla. 
Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen 
mukana vaan ne on hävitettävä erikseen. 
 
Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan 
toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai 
niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta. 
 
DENVER ELECTRONICS A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Tanska 
www.facebook.com/denverelectronics 
 

http://www.facebook.com/denverelectronics
http://www.facebook.com/denverelectronics
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