IPD-3500
Klockradio med PLL FM-radio och
dockningsstation för iPod

Snabb Guide

Tid och väcknings inställningar
Läs igenom denna guide innan
användning av produkten
och spara guiden för framtida användning.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Följ alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte enheten i vatten.
6. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.
7. För tillräcklig ventilation:
a) Täck ej över enheten med tidningar, dukar, gardiner och dylikt.
b) Lämna 5-10cm fritt runt enheten för att försäkra om tillräcklig ventliation.
8. Ställ inga föremål fyllda med vätska ovanpå eller alldeles intill enheten såsom: vaser,
läskburkar, vattenglas och dylikt.
9. Låt aldrig enheten komma nära öppen eld t.ex. tända ljus eller dylikt.
10. Återvinn alltid batterier på lagligt vis. (se baksidan på denna bruksanvisning)
11. Använd enheten endast i normalt klimat (ej tropiskt!)
12. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när
apparaten har skadats på något sätt, t.ex. vätska eller främmande föremål har kommit in i
apparaten, har apparaten utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt, eller har tappats.
OBS!
-Produkttillverkaren eller någon av dess återförsäljare ansvarar ej för skada som
uppkommit vid felanvändning av produkten!
- Spara kvitto samt kartongen om produkten mot allt skulle vara felaktig.
Garanti gäller endast mot uppvisade av konsumet kvitto.
Betrakta kvittot som en värdehandling.

Blixten med en pilspets
i en triangel är en
varning för
uppmärksamma
användaren för
förekomsten av ”farlig
spänning ”inuti enheten

OBSERVERA:
Minska risken för elektriska stötar genom
att aldrig ta bort locket. Det finns inga
utbytbara delar inuti enheten. Överlåt alla
servicearbeten åt kvalificerad personal

Utropstecknet i en
triangel är en varning för
uppmärksamma
användaren för finns
viktiga anvisningar som
medföljer produkten.

OBS!
Garantin öpphör OMEDELBART att gälla vid felanvändning på
grund av att manualer ej följs eller vid misskötsel
och oförsiktig-/felhantering av enheten.
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För att använda nedanstående instruktioner rätt använd knapparna på huvudenheten.
Inställning av klockan:
Se till att enheten är i vänteläge. Om enheten är påslagen tryck
för att gå i vänteläge.
Ställa in tiden:
Håll inne Time Set knappen. ”12H” eller ”24H” visas på skärmen och börja blinka.
12H / 24H:
Använd Time-eller Time + knappen för att välja 12-timmars eller 24-timmars visning. Tryck
på Time Set-knappen för att bekräfta.
Timme:
Tryck på Time-eller Time + för att justera timme, bekräfta genom att trycka Time set.
Minuter:
Tryck på Time-eller Time + för att justera minuterna, bekräfta genom att trycka Time set.
Inställning av Alarm 1 och Alarm 2:
I följande instruktion visar vi Alarm 1 (Tiden måste ställas in först innan larmet
kan användas).
Se till att enheten är i vänteläge. Om enheten är påslagen tryck för att gå i vänteläge.
Aktuella inställningar:
Om du vill visa ställa alarmet 1 vakna tiden trycker Alarm 1 knappen för att visa den
inställda vakna
tid och källa.
Inställning av larm:
Ställ in alarm 1 vakna tid, tryck och håll inne ALARM 1-knappen, timme börjar att blinka.
Tryck på Time-eller Time + för att justera timme, bekräfta genom att trycka på Alarm 1.
Tryck på Time-eller Time + för att justera minuter.
Välj önskad källa att vakna till genom att trycka på wake up tills det vaknar källa visas
bekräfta genom att trycka på Alarm 1 knappen. Obs: Om inget alarm behövs ta bort källa
att vakna till och larmet avaktiveras.
Vakna volym:
Använd + / - knapparna för att justera vakna volymen. Obs: Buzzer volym har fastställts,
förändringar påverkar endast radio och iPod volym att vakna till.
Kontrollera inställningarna:
Tryck på Alarm 1 för att bekräfta och aktivera tiden, volym och källa.
Obs: För att vakna till din iPod, se till att din iPod sätts in i dockan korrekt och är
avstängd. Om enheten är i uppspelningsläge, kommer inget alarm att ljuda.
Använda alarmfunktion:
1. När alarmet ljuder, tryck på SNOOZE-knappen för att tillfälligt inaktivera alarmet.
Alarmet aktiveras igen i ca 8 minuter. Denna cykel upprepas flera gånger inom 30 minuter.
2. För att stänga av alarmet i 24 timmar (för att vakna upp nästa dag vid samma tidpunkt),
tryck och håll -knappen.
3. För att förhindra att alarmet från att komma på daglig, gå till alarminställningsläge och
avaktivera larmet genom att inte välja någon källa att vakna till.
Observera att vissa knappar ska tryckas och hållas in (som
oönskad funktion.

knappen) för att förhindra
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Tänk på miljön!

Förbrukad elektroniskapparatur
får aldrig slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen.
De ska lämnas i ELAVFALL/ELSKROT
på närmaste ÅTERBRUK.
Urladdade batterier lämnas i
Batteriholk på återvinningscentral
eller ÅTERBRUKETs insamling av småbatterier
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