
Kello värisevällä hälytyksellä  

 

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 

- Paina Aika-/Hälytys-painiketta kerran ajan näyttämiseksi.  
- Paina Aika-/Hälytys-painiketta kahdesti akun varaustason (0-100 %) tarkistamiseksi. 
- Värinä voidaan pysäyttää napsauttamalla painiketta. Se pysähtyy automaattisesti 60 
sekunnin kuluttua. 

KELLON LATAAMINEN 
Poista kello kumikotelosta ja yhdistä USB-portti varavirtalähteeseen (5 V) tai tietokoneeseen. Kun USB-kaapeli on kytkettynä, sininen valo vilkkuu ja kello 
latautuu. Kun kello on 100 % ladattu, sininen valo palaa vilkkumatta. Täyteen ladatun kellon akku kestää 6-15 päivää. 

AJAN ASETTAMINEN 

- Näytön ollessa musta paina Ajastin-painiketta varmistaaksesi, että ajastin on pois päältä. Näytössä pitäisi näkyä Cdn. Jos Cdn ei näy ja sen sijaan näytössä 
näkyy ajastin, paina alapainiketta viiden sekunnin ajan. Näytössä näkyy ”Off”, mikä osoittaa, että ajastin on pois päältä. 

- Näytön ollessa musta paina Aika-/Hälytys-painiketta nykyisen aika-asetuksen näyttämiseksi. 
- Kun aika on näkyvissä, pidä Aika-/Hälytys-painiketta painettuna, kunnes tunnit vilkkuvat. 

- Paina Aika-/Hälytys-painiketta tuntien lisäämiseksi ja Ajastin-painiketta tuntien vähentämiseksi. 
- Kun tunnit ovat oikein, pidä Aika-/Hälytys-painiketta painettuna, kunnes minuutit vilkkuvat. 
- Paina Aika-/Hälytys-painiketta minuuttien lisäämiseksi ja Ajastin-painiketta minuuttien vähentämiseksi. Kun oikea aika on näkyvissä, odota viisi 
sekuntia, kunnes näyttö sammuu. Aika on nyt asetettu. 
 

HÄLYTYSTEN ASETTAMINEN (ENINTÄÄN 15 HÄLYTYSTÄ) 
- Näytön ollessa musta paina Ajastin-painiketta varmistaaksesi, että ajastin on pois päältä. Näytössä pitäisi näkyä teksti Cdn. Jos Cdn ei näy ja sen sijaan 
näytössä näkyy ajastin, paina Ajastin-painiketta viiden sekunnin ajan. Näytössä näkyy ”Off”, mikä osoittaa, että ajastin on pois päältä. 

- Näytön ollessa musta paina Aika-/Hälytys-painiketta neljä kertaa ensimmäisen hälytyksen (A1) aika-asetuksen näyttämiseksi. 
- Kun aika on näkyvissä, pidä Aika-/Hälytys-painiketta painettuna, kunnes tunnit vilkkuvat.  
- Paina Aika-/Hälytys-painiketta tuntien lisäämiseksi ja Ajastin-painiketta tuntien vähentämiseksi.  
- Kun tunnit ovat oikein, pidä Aika-/Hälytys-painiketta painettuna, kunnes minuutit vilkkuvat.  

- Paina Aika-/Hälytys-painiketta minuuttien lisäämiseksi ja Ajastin-painiketta minuuttien vähentämiseksi.  
- Kun oikea aika on näkyvissä, odota viisi sekuntia, kunnes näyttö sammuu. Ensimmäisen hälytyksen aika on nyt asetettu. 
- Ensimmäisen hälytyksen aktivoimiseksi tai deaktivoimiseksi paina Aika-/Hälytys-painiketta viisi kertaa näytön ollessa musta. Ennen kuin näyttö 
sammuu, pidä Aika-/Hälytys-painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan kytkeäksesi hälytyksen päälle (A1 ON) tai pois päältä (A1 OFF). Kun oikea asetus 

näkyy näytössä, odota viisi sekuntia, kunnes näyttö sammuu. Hälytyksen aktivointi/deaktivointi on nyt tallennettu. 
 

- Toisen hälytyksen (15 hälytyksestä) aika-asetus saavutetaan, kun Aika-/Hälytys-painiketta painetaan kuusi kertaa, kolmannen hälytyksen aika-asetus 
kahdeksan painalluksen jälkeen, neljännen hälytyksen aika-asetus 10 painalluksen jälkeen jne. Eri hälytysten aika näkyy ennen ilmoitusta siitä, onko hälytys 

päällä vai pois päältä. 
- Toisen hälytyksen aktivointi/deaktivointi saavutetaan, kun yläpainiketta painetaan seitsemän kertaa, kolmannen hälytyksen aktivointi/deaktivointi 
yhdeksän painalluksen jälkeen, neljännen hälytyksen aktivointi/deaktivointi 11 painalluksen jälkeen jne. 
 

AJASTIMEN ASETTAMINEN 
- Näytön ollessa musta paina Ajastin-painiketta kahdesti ajastimen asettamiseksi. Ensimmäinen painallus näyttää tekstin Cdn ja toinen painallus 

ajastimeen asetettavat minuutit. Jatka Ajastin-painikkeen painamista, kunnes haluttu minuuttimäärä (1-180 minuuttia) on saavutettu. 
- Paina Ajastin-painiketta kolmen sekunnin ajan. Näytössä näkyy ”On”, mikä osoittaa, että ajastin on aktivoitu. 

- Nähdäksesi ajastimessa jäljellä olevan ajan paina Ajastin-painiketta näytön ollessa musta. 
- Ajastimen sammuttamiseksi paina Ajastin-painiketta näytön ollessa musta ja ajastimen näkyessä. Pidä Ajastin-painiketta painettuna viiden sekunnin 

ajan. Näytössä näkyy ”Off”, mikä osoittaa ajastimen sammumisen. 
 

TEKNISET TIEDOT 
Virtalähde tasavirta 5 V, lataus micro-USB, ulkolämpötila 0-45 °C. 
 

YMPÄRISTÖ 
Käyttöiän lopussa hävitä tuotteen jokainen osa erikseen sopivaan kierrätyslaitokseen. 
 
TAKUU 

Pjama-kellolla on kahden vuoden takuu ostajan ostopäivästä alkaen. Sinun on oltava alkuperäinen ostaja ja esitettävä ostotodistus. Tämä takuu ei ole 
voimassa, jos vika johtuu onnettomuudesta tai vastaavasta vaaratilanteesta tai loukkaantumisesta, vesivahingosta, huolimattomuudesta, epänormaalista 
käytöstä tai tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.  
 

VAROITUS 
• Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärin. Vaihda vain vastaavaan akkuun.  
• Älä altista akkua liialliselle kuumuudelle, tulelle tai muulle vastaavalle.  
• Kello kestää vettä, kuten suihkussa käymistä tai käsien pesua. Sitä ei saa upottaa tai käyttää uimiseen.  

• Muista sulkea USB-portin silikonisuojus latauksen jälkeen. 
• Älä korjaa laitetta itse, vaan ota yhteyttä valtuutettuun asiantuntijaan. 
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