
 

 

Pöytäkello, jossa langaton latausalusta ja 

lämpötilan näyttö  
 

Käyttöohje 

 

1. VIRTAKYTKIN  
2. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN NOSTAMINEN / SEURAAVA  
3. VALIKKO  
4. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LASKEMINEN / EDELLINEN  
5. Micro-USB-tulo  
6. Kellonajan näyttö  
7. Lämpötilan näyttö  
8. Langaton latausalusta  
9. Nollaaminen  
 

SISÄLTÖ:  

1 x kello ja langaton latausalusta  

1 x USB–Micro-USB-latauskaapeli  

1 x käyttöohje  

 

TEKNISET TIEDOT:  

Syöttöteho: 5 V 1,5 A / 9 V 1,67 A 

Langaton lähtö: 5 V 1 A (5 W) / 9 V 1,1 A (10 W) 

 

OHJEET:  

1. Paina virtakytkintä. LED-näytöllä näkyvät kellonaika ja lämpötila lämpenemisen jälkeen.  

2. Valitse haluamasi tila painamalla painiketta        (kellonaika/päivämäärä/A1/A2/A3 – ks. 

jäljempää).  

Voit valita tilan painamalla pitkään painiketta            , kun haluttu tila näkyy näytöllä. 



 

 

 

3. Siirry asetustilaan painamalla pitkään painiketta          , ja siirry haluttuun tilaan painamalla 

pitkään nuolipainikkeita           , joilla voit siirtyä eteen- tai taaksepäin nopeasti. 

KELLONAIKA:  

A. Asetusalue:  

• Tunnit: 1–12 tuntia tai 0–23 tuntia  

• Minuutit: 00--59  

B.Iltapäiväajoista (PM) kertoo valaistu teksti PM kellonajan vasemmalla puolella. 

 

PÄIVÄMÄÄRÄ:  

A. Asetusalue:  

• Kuukausi: 1–12  

• Päivä: 1–31  

• Vuosi: 2000–2099  

B. Asetustiedot: Jos mitään ei tehdä 15 sekuntiin, asetusvalikko vaihtuu valittuun näyttötilaan:  

• Dp-1: Näyttää kellonajan ja päivämäärän vuorotellen  

• Dp-2: Näyttää päivämäärän 

• Dp-3: Näyttää kellonajan  

 

HERÄTYS:  

A. Kun herätys on asetettu, kellonajan vasemmassa alakulmassa oleva merkkivalo syttyy.  

B. Herätysäänen soidessa se voidaan vaientaa painamalla mitä tahansa painiketta. Jos herätystä ei 

vaienneta, se sammuu 60 sekunnin kuluttua ja nollautuu seuraavaa päivää varten.  

 

LÄMPÖTILA:  

A. Käynnistettäessä nykyinen lämpötila tunnistetaan ja näytetään automaattisesti. 

Oletuslämpötilayksikkö on 0–50 °C (32–122 ˚F). Lämpötila päivittyy automaattisesti 60 sekunnin välein.  

B. Voit siirtyä Fahrenheit-asteikoista Celcius-asteikkoon ja takaisin painamalla alanuolinäppäintä 

2 sekunnin ajan.  

C. Lämpötila on aina näkyvissä virransäästötilaa (ON) lukuun ottamatta.  

 

VIRRANSÄÄSTÖ:  

Käynnistä/sammuta virransäästötoiminto painamalla alanuolipainiketta (toiminnon ollessa päällä 

näytöllä näkyy oNSd ja ollessa pois päältä --Sd). Voit siirtyä valmiustilasta virransäästötilaan ja takaisin 

painamalla painiketta kaksi kertaa.  

 

ULKOINEN VIRRANKATKEAMISSUOJAUS:  

Jos virta katkeaa, kellotoiminto säilyttää kellonajan, vaikka LED-näyttö sammuu ja painikkeita ei voi 

käyttää. Kun virta on palautettu, kellonaika palautuu. 

 

TURVAOHJEET:  

VAROITUS – Tätä tuotetta käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien 

seuraavat:  

1. Ei saa käyttää lentokoneessa tai sairaalassa.  



 

 

2. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi tuotteen käyttöä on valvottava käytettäessä sitä lasten lähellä.  

3. Laitetta ei saa altistaa kosteudelle.  

4. Älä käytä laitetta yli sen nimellisantotehon. Nimellisantotehon ylittävä kuormitus voi aiheuttaa 

tulipalon tai loukkaantumisvaaran.  

5. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai sitä on muokattu. Vaurioitunut tai muokattu laite voi toimia 

arvaamattomasti, mikä voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisvaaran.  

6. Älä pura laitetta. Pyydä huoltoa tai korjausta varten apua pätevältä huoltohenkilöltä. Virheellinen 

kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisvaaran.  

7. Älä altista laitetta tulelle tai korkeille lämpötiloille. Altistuminen suurelle kuumuudelle voi aiheuttaa 

räjähdyksen.  

8. Huoltotoimia saa tehdä vain pätevä huoltohenkilö käyttäen vain vastaavia varaosia tuotteen 

turvallisuuden säilymisen varmistamiseksi. 

9. Tämä laite ei ole lelu.  

10. Älä lataa puhelinta liikaa. Laite voi kuumentua liiallisessa käytössä. Poista puhelin, kun se on 

ladattu täyteen. Älä koskaan lataa yli 7 tuntia kerrallaan.  

11. Puhelimen takana olevat lisälaitteet voivat haitata langattoman laturin tehokkuutta ja johtaa 

ylikuumenemiseen. Poista lisälaitteet puhelimesta ennen sen lataamista tällä laitteella.  

 

***SÄILYTÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA*** 

 

FCC-LAUSUNTO  

Tämä laite on FCC-määräysten osan 15 mukainen. Käytön tulee täyttää kahden seuraavan 

käyttöehdon vaatimukset:  

(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.  

(2) Tämän laitteen tulee sietää mitä tahansa häiriöitä, myös sellaisia, jotka voivat aiheuttaa toimintavian. 

Muutokset, joita vaatimusten noudattamisesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, 

voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.  

Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC-määräysten osan 15 mukaisten B-luokan 

digitaalisen laitteen rajoitusten mukainen. Näiden rajoitusten tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja 

haitallisia häiriöitä vastaan asuinrakennuksessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä 

suurtaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia 

häiriöitä radioviestintään. Ei kuitenkaan voida taata, että häiriötä ei tapahdu tietyssä asennuksessa. Jos 

tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle, joka voidaan todeta kytkemällä 

laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjää kehotetaan yrittämään korjata häiriö seuraavilla tavoilla:  

– Suuntaa vastaanottava antenni uudelleen tai siirrä se muualle.  

– Lisää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa.  

– Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, mihin vastaanotin on kytketty.  

– Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai asiantuntevaan radio-/TV-teknikkoon.  

 

VAROITUS  

Muutokset, joita vaatimusten noudattamisesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, 

voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. 

 

 

VALMISTETTU KIINASSA 


