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METEO
Sääennusterannekello
Malli: RA121
KÄYTTÖOPAS
FI
JOHDANTO
Kiitos, että valitsit Oregon Scientiﬁc™ METEO-sääennusterannekellon (RA121). Tämä tosiaikaisella kellolla, sekuntikellolla, herätyksellä, taustavalolla ja näppäimistönlukitustoiminnoilla varustettu rannekello tarjoaa myös päivittäisen
sääennusteen.
TÄRKEÄÄ
•
RA121-mallin mittaustoimintoja ei ole tarkoitettu korvaamaan ammattimaisia mittaus- tai hienomekaniikkalaitteita. Tämän laitteen tuottamia arvoja on kohdeltava vain
kohtalaisina kuvauksina.
•
Oregon Scientiﬁc™ ei ota vastuuta mahdollisista menetyksistä tai kolmansien osapuolien vaateista, joita voi
ilmetä tämän laitteen käytön takia.

OHJAUSNÄPPÄIMET
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Herätystila

Varmista tuotteen oikea ja turvallinen käyttö lukemalla nämä
varoitukset ja koko käyttöopas ennen tuotteen käyttöä:
•
Käytä pehmeää, hieman kosteaa liinaa. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita, sillä tämä voi
vaurioittaa tuotetta. Puhdista kello haalealla vedellä ja
miedolla saippualla. Älä koskaan käytä tuotteita kuumassa vedessä tai säilytä niitä märkinä.
•
Älä altista tuotetta liialliselle voimankäytölle, iskulle,
pölylle, lämpötilalle tai kosteudelle. Älä koskaan altista
tuotetta suoralle auringonvalolle pitkäksi aikaa. Tämä
voi aiheuttaa toimintahäiriön.
•
Älä sormeile yksikön sisäisiä osia. Tämä lopettaa tuotteen takuun ja voi vaurioittaa tuotetta. Pääyksikössä ei
ole käyttäjän huollettavia osia.
•
Älä naarmuta LCD-näyttöä kovilla esineillä, sillä tämä
voi vaurioittaa tuotetta.
•
Käsittele kaikkia paristotyyppejä varoen.
•
Poista paristot aina, kun et aio käyttää tuotetta pitkään
KELLONAIKATILA
aikaan.
Tätä tilaa käytetään nykyisen kellonajan ja sääennusteen
•
Kun vaihdat paristot, käytä tämän käyttöoppaan ilmoittakatseluun sekä kellonajan ja päivämäärän asettamiseen.
mia uusia paristoja.
•
Tuote on hienomekaaninen laite. Älä koskaan yritä
KELLONAJAN JA PÄIVÄMÄÄRÄN ASETUS
purkaa tätä laitetta osiin. Ota yhteys jälleenmyyjään tai
1. Siirry kellonaikatilaan painamalla MODE-näppäintä.
asiakaspalveluumme, jos tuote tarvitsee huoltoa.
ALOITUS alas ja pitä2. Syötä asetukset painamalla SET-näppäin
•
Älä kosketa paljaana olevaa virtapiiristöä, sillä tämä voi
mällä sitä painettuna.
LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO (VAIN ENSIMMÄINEN
aiheuttaa sähköiskun.
näppäintä
ST/SP/+
tai
3. Muuta asetuksen arvoja painamalla
KÄYTTÖKERTA)
•
Tarkista kaikki päätoiminnot, jos laitetta ei ole käytetty
RST/-. Voit muuttaa arvoja nopeasti painamalla näppäimen
Aktivoi LCD-näyttö painamalla mitä pitkään
tahansaaikaan.
näppäintä
Testaa laitteen sisäinen toiminta ja puhST/SP/+ tai RST/- alas ja pitämällä
sitä painettuna.
2 sekuntia.
dista laite säännöllisesti. Anna hyväksytyn huoltokes4 Vahvista asetus ja siirry seuraavaan asetukseen paikuksen huoltaa kellosi vuosittain.
namalla SET-näppäintä. Toista vaiheet 3 - 4 kunkin
PARISTON VAIHTO
•
Älä hävitä tätä tuotetta normaalin talousjätteen mukana,
asetusvaihtoehdon kohdalla. Asetusvaihtoehdot ovat
vaanon
viejose
laitteiden kierrätyspisteeseen.
RA121 käyttää
3 V:n
CR2032-paristoa, joka
asennettu.
seuraavat: 12/24 tunnin esitysmuoto;
tunti;
minuutti;
Käyttöoppaassa näkyvät kuvat voivat erota todellisesta
Katso paristoja
koskevat
varoitukset• alta.
vuosi; kuukausi-päivä / päivä-kuukausi;
kuukausi;
päivä;
näytöstä.
merkkiääni käytössä / ei käytössä.
MERKKI
KUVAUS
•
Tämän oppaan sisältöä ei saa jäljentää ilman valmista5. Vahvista asetukset ja sulje asetukset painamalla MODEParisto on tyhjenemässä.
jan lupaa.
näppäintä.
Pariston virta
ei riitä toimintaan.
HUOMAUTUS
Tämän tuotteen tekniset tiedot ja käyttöopSääkuvake
poistuu
näytöstä.
paan
sisältö
voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tätä tilaa käytetään nykyisen päivämäärän ja sääennusHUOMAUTUS
KunMODEtyhjenevän pariston kuvake näkyy, sääteen katseluun. Siirry päivämäärätilaan
painamalla
OREGON SCIENTIFIC
ennuste, merkkiääni ja taustavalo poistuvat käytöstä. Niiden
näppäintä.
Saatonlisätietoja
toiminta palaa normaaliksi, kun paristo
vaihdettu.Oregon Scientiﬁc -tuotteista sivustostamme
(www.oregonscientiﬁc.com). Jos olet Yhdysvalloissa ja haluSEKUNTIKELLOTILA
at ottaa
yhteyden
suoraan asiakaspalveluumme, käy osoitHUOMAUTUS Jos joudut vaihtamaan
pariston,
suosittelemSEKUNTIKELLON KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS
teessa
me, että otat yhteyden jälleenmyyjään
taiwww2.oregonscientiﬁc.com/service/support
asiakaspalveluTAI
osastoomme.
1. Siirry sekuntikellotilaan painamalla
MODE-näppäintä.
Soita puhelinnumeroon 1-800-853-8883.
2. Käynnistä / pysäytä sekuntikello painamalla näppäintä
Jos olet jossakin muussa maassa, käy osoitteessa
Pariston
vaihtaminen:
ST/SP/+ .
www2.oregonscientiﬁc.com/about/international

PÄIVÄMÄÄRÄTILA
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MODE: Siirry toiseen näyttöön; sulje nopeasti mikä tahansa asetus
SET: Siirry asetustilaan; vahvista asetuksen arvo
ST / SP / + : Suurenna asetuksen arvoa; käynnistä /
pysäytä sekuntikello
/
: Aktivoi taustavalo; lukitse näppäimistö
RST / -: Pienennä asetuksen arvoa; nollaa sekuntikello

LCD-NÄYTTÖ
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Näyttää sääennusteen
: Osoittaa, että näppäimistö on lukittu
: Osoittaa, että merkkiääni on poistettu käytöstä
Näyttää kellon, kalenterin, sekuntikellon, herätysajan tai
tilabannereita
: Osoittaa, että herätys on käytössä
: Osoittaa, että sekuntikello näkyy tai on toiminnassa
: 12 tunnin kello
tai
: Osoittaa, että paristo on tyhjenemässä

SEKUNTIKELLON NOLLAUS

EU:N YHDENMUKAISUUSILMOITUS

Nollaa sekuntikello painamalla näppäintä RST/-.
HUOMAUTUS Sekuntikello voidaan nollata aikaan 00:00:00
vain silloin, kun se on pysäytetty tai taukotilassa.

HERÄTYSTILA

HERÄTYKSEN ASETUS
1. Siirry herätystilaan painamalla MODE-näppäintä.
Poista paristolokeron
2. Syötä asetukset painamalla 1.
SET-näppäin
alas ja pitä-kansi pienen ruuvimeisselin avulla. Kun kansi on avattu, laita ruuvit varmaan paikkaan,
mällä sitä painettuna.
ettetnäppäintä
kadota niitä.
3. Muuta asetuksen arvoja painamalla
ST/SP/+
Poista painamalla
vanha paristo
tai RST/-. Voit muuttaa arvoja2.nopeasti
näp-ja aseta uusi sisään napaisuuden
mukaan.
päimen ST/SP/+tai RST/-alas ja pitämällä
sitä painettuna.
3. Ruuvaa
kansi takaisin
4 Vahvista asetus ja siirry seuraavaan
asetukseen
paina- paikalleen ruuvimeisselin avulla.
malla SET-näppäintä. Toista vaiheet 3 - 4 kunkin asetusvaihtoehdon kohdalla. Asetusvaihtoehdot
ovat seuraaKÄYTTÖTILAT
vat: tunti; minuutti.
Voit siirtyä seuraavien tilojen välillä painamalla MODE-näp5. Vahvista asetukset ja poistu milloin
päintä.tahansa painamalla
MODE -näppäintä.
•
Kellonaikatila
•
Päivämäärätila
HERÄTYKSEN AKTIVOINTI/PERUMINEN
Sekuntikellotila
1. Siirry herätystilaan painamalla• MODE-näppäintä.
2. Aktivoi / peru herätys painamalla näppäintä ST/SP/+ tai
osoittaa, että herätys on aktivoitu.
RST/-.
3. Vahvista asetus ja poistu painamalla MODE -näppäintä.
HERÄTYKSEN HILJENTÄMINEN
Kun herätyskello on aktivoitu, se soi määritettyyn aikaan joka
päivä. Lopeta kyseisen päivän herätys painamalla mitä tahansa näppäintä.
HUOMAUTUS Herätyskello on yhä aktiivinen ja soi seuraavana päivänä.

ALOITUS
LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO (VAIN ENSIMMÄINEN
KÄYTTÖKERTA)

TAUSTAVALON JA NÄPPÄIMISTÖN LUKITUS

Aktivoi LCD-näyttö painamalla mitä tahansa näppäintä
2 sekuntia.

Taustavalon aktivointi:
Ota taustavalo käyttöön 5 sekunniksi painamalla
-näppäintä.

PARISTON VAIHTO

HUOMAUTUS Taustavalo ei toimi, jos
kyvissä.

RA121 käyttää 3 V:n CR2032-paristoa, joka on jo asennettu.
Katso paristoja koskevat varoitukset alta.
MERKKI

KUVAUS
Paristo on tyhjenemässä.
Pariston virta ei riitä toimintaan.
Sääkuvake poistuu näytöstä.

HUOMAUTUS Kun tyhjenevän pariston kuvake näkyy, sääennuste, merkkiääni ja taustavalo poistuvat käytöstä. Niiden
toiminta palaa normaaliksi, kun paristo on vaihdettu.
HUOMAUTUS Jos joudut vaihtamaan pariston, suosittelemme, että otat yhteyden jälleenmyyjään tai asiakaspalveluosastoomme.
Pariston vaihtaminen:

2.
3.

tai

on nä-

SÄÄENNUSTE
Tämä rannekello ennustaa seuraavien 12 - 24 tunnin sään.

Aurinkoista

Puolipilvistä

Pilvistä

Sateista

KÄYTTÖ VEDESSÄ
RA121 on vedenpitävä 30 metriin (98 jalkaan) asti.

30 M /
98 JALKAA

Poista paristolokeron kansi pienen ruuvimeisselin avulla. Kun kansi on avattu, laita ruuvit varmaan paikkaan,
ettet kadota niitä.
Poista vanha paristo ja aseta uusi sisään napaisuuden
mukaan.
Ruuvaa kansi takaisin paikalleen ruuvimeisselin avulla.

/

Näppäimistön lukituksen käyttöönotto ja käytöstä poisto:
Paina
/
-näppäin alas ja pidä sitä painettuna 2 sekunosoittaa, että näppäimistö on lukittu.
tia.
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SUIHKU

KEVYT

MATALA

SNORKLAUS /

ROISKEET

(VAIN

UINTI /

SUKELLUS /

SYVÄN

JNE

LÄMMIN/

MATALA

SURFFAUS / VEDEN

VIILEÄ

VESI

VESI-

VESI)

1.

Oregon Scientiﬁc vakuuttaa, että tämä METEO-sääennusterannekello (malli RA121) on EMC-direktiivin 89/336/CE
mukainen. Allekirjoitettu ja päivätty kopio yhdenmukaisuusilmoituksesta toimitetaan pyynnöstä Oregon Scientiﬁcin asiakaspalvelun kautta.

OK

EI

SUKELLUS

URHEILU
EI

EI

EI

HUOMAUTUS Tee kellon asetukset ennen sen altistamista
liialliselle vedelle. Näppäinten painaminen vedessä tai kovassa sademyrskyssä voi aiheuttaa veden joutumisen rannekelloon.

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖTILAT

Tosiaikainen kello

12/24 tunnin esitysmuoto / minuutti /
sekunti

Voit siirtyä seuraavien tilojen välillä painamalla MODE-näppäintä.
•
Kellonaikatila
•
Päivämäärätila
•
Sekuntikellotila

Sekuntikello

00:00:00 - 99:59:59 (hh:mm:ss)

Virtalähde
Käyttölämpötila
Säilytyslämpötila

1 CR2032 3 V:n paristo
0 °C - +40 °C (32 °F - +104 °F)
-20 °C - +60 °C (-4 °F - +140 °F)

VAROTOIMET

