
ÄRATUSKELL-RAADIO
SONOCLOCK 21/31

Äratusaja seadmise nupp ALARM
Äratusaja seadmise ajal peab nupp ALARM 
olema alla vajutatud.
Äratusaja kontrollimiseks vajutage lühidalt 
sellele nupule.

Nupp SNOOZE
Katkestab äratustoimingu umbes 9 minutiks.
Lülitab raadio välja enne unetaimerile seatud 
aja lõppemist.

Helitugevus (VOLUME)

Laineala valimise nupp
FM – MW (ULL – KL) mudelil SC 21
FM – MW – LW (ULL – KL – PL) mudelil SC 31

Häälestusnupp (TUNING)

Toite märgutuli
Märgutuli põleb, kui raadio on sisse lülitatud.

Patareipesa
(seadme põhja all)

Äratustoimingu märgutuli
Märgutuli näitab, et äratustoiming on aktiveeri-
tud (raadioäratus või helisignaal- ja raadio-
äratus).

Funktsioonide ja näitude 
lühikokkuvõte

Funktsioonilüliti
 = raadio on välja lülitatud 

   (äratusfunktsioon ei tööta).• = Raadio on sisse lülitatud.
 = Raadioäratus.
 = Helisignaal- ja raadioäratus koos.

Tunninupp (HOUR)
Tunninäidu seadmine (kellaaeg ja äratusaeg)

Minutinupp (MIN)
Minutinäidu seadmine (kellaaeg ja äratusaeg)

Nupp SLEEP (unetaimerinupp)
Nupule vajutades võite lülitada raadio tööle 
59 minutiks. Vajutades korraga nuppudele 
SLEEP ja HOUR, võite pikendada unetaimeri 
aega 1 tunni ja 59 minutini.

Kellaaja seadmise nupp TIME
Kellaaja seadmise ajal peab nupp TIME olema 
alla vajutatud.



Kasutuselevõtt

Lülitage äratuskell-raadio vooluvõrku 
(220–240 V, ~ 50 Hz).

Vooluvõrku ühendamise või elektrikatkes-
tuse (kui seadmes ei ole varupatareid) järel 
näit vilgub, sest kellaaeg ja äratusaeg on 
vaja uuesti seada.

Äratuskell-raadio on ühendatud voolu-
võrku ka siis, kui raadio on välja lülitatud. 
Elektritoide katkeb ainult siis, kui toite-
juhtme pistik eemaldatakse vooluvõrgu 
pistikupesast.

Kellaaja seadmine

Vajutage kellaaja seadmise nupule TIME 
ja hoidke seda all kogu kellaaja seadmise 
kestel.
Seadke tunnid õigeks nupuga HOUR ja 
minutid nupuga MIN. Kui vajutate vastavale 
nupule korra, siirdute edasi tunni või minuti 
võrra. Kui hoiate nuppu all, siis vahetuvad 
tunni- või minutinäidud kiiresti. 
Tunninäit ei suurene, kui minutinäit 59 
vahetub näiduga 00.
Kellaaja seadmise järel vabastage nupp 
TIME.

Äratusaja seadmine

Vajutage äratusaja seadmise nupule 
ALARM ja hoidke seda all kogu äratusaja 
seadmise kestel.
Seadke äratusaeg nuppudega HOUR ja 
MIN õigeks (nagu kellaaega seades).
Seatud äratusaja kontrollimiseks vajutage 
nupule ALARM.

Nii kella- kui ka äratusaja seadmise järel on 
vaja kõigepealt vabastada nupp HOUR või 
MIN ja alles seejärel nupp TIME või 
ALARM. 

Kui vajutate korraga nuppudele ALARM, 
HOUR ja MIN, siis saate nullida äratusaja 
tagasi asendisse 00:00.

Äratusvalmiduse näit

Näidust vasakul olev signaaltuli näitab, et 
kell on äratusvalmis. Funktsiooninupp peab 
olema asendis  (raadioäratus) või  
(helisignaal- või raadioäratus).

Raadio sisse- ja väljalülitamine

Funktsioonilüliti
  = väljalülitatud;
• = sisselülitatud.

Valige laineala liuglüliti abil:
FM = ultralühilaineala
MW = kesklaineala
LW = pikklaineala (Sonoclock 31)

Raadiojaam
Valige nuppu TUNING pöörates raadio-
jaam.

Helitugevust reguleerige nupuga VOLUME.

Antennid
Kesk- ja pikklainesaadete vastuvõtuks on 
seadmes ferriitantenn (pikklaine on ainult 
mudelil Sonoclock 31).

Seadmes on antenn ultralühilainesaadete 
vastuvõtuks (tagaküljel).
Liigutage antenni, et tagada parim vastu-
võtukvaliteet.

Raadioäratus

Asetage funktsioonilüliti asendisse • 
(= sisse lülitatud).

Valige raadiojaam, mille programmiga 
soovite ärgata, ja reguleerige helitugevus 
sobivaks.

Asetage funktsioonilüliti asendisse .

Seatud äratusajal lülitub raadio automaat-
selt sisse. Raadio lülitub jälle välja umbes 
1 tunni ja 59 minuti pärast.


