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PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS ŠIUO GAMINIU, PERSKAITYKITE, IŠSIAŠIKINKITE IR 
LAIKYKITĖS ŠIŲ INSTRUKCIJŲ.

ATSARGIAI

ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS
NEATIDARYTI

Žaibo su rodykle ženklas 
lygiakraščiame trikampyje 
skirtas įspėti naudotoją 
apie įrenginio korpuse 
esamą neizoliuotą 
pavojingą įtampą, kuri gali 
būti pakankamo dydžio, 
kad keltų žmonėms 
elektros smūgio pavojų.

ATSARGIAI: SIEKIANT SUMAŽINTI 
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NEGALIMA 
NUIMTI DANGČIO (AR NUGARĖLĖS). 
VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIŲ TECHNINĘ 
PRIEŽIŪRĄ GALĖTŲ VYKDYTI 
NAUDOTOJAS. VISUS REMONTO IR 
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBUS 
PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS 
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 
SPECIALISTAMS.

Šauktuko ženklas 
lygiakraščiame trikampyje 
skirtas įspėti naudotoją 
apie svarbias naudojimo 
ir techninės priežiūros 
instrukcijas, išdėstytas 
kartu su prietaisu 
pateiktoje literatūroje.

ATSARGIAI: 
SIEKDAMI IŠVENGTI ELEKTROS SMŪGIO, SUDERINKITE PLATŲJĮ KIŠTUKO KONTAKTĄ SU 
PLAČIUOJU LIZDU IR ĮKIŠKITE KIŠTUKĄ IKI GALO.

ĮSPĖJIMAS: 
SIEKDAMI SUMAŽINTI GAISRO ARBA ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, SAUGOKITE ŠĮ BUITINĮ 
PRIETAISĄ NUO LIETAUS IR DRĖGMĖS.
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VALDYMO ELEMENTŲ VIETA

1. Laiko nustatymo mygtukas
2. Mygtukas ▼
3. Mygtukas ▲
4. Nusnūdimo / pritemdymo mygtukas
5. 1 mygtukas
6. 2 mygtukas
7.  mygtukas
8. PM šviesos diodų indikatorius 
9. Ekranas
10. 1 žadintuvo šviesos diodų indikatorius
11. 2 žadintuvo šviesos diodų indikatorius
12. Garsiakalbis 
13. NS lizdas
14. Atsarginio maitinimo elemento skyrius
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PRIETAISO MAITINIMAS 
Šis prietaisas maitinamas 9 V (KS) adapteriu. 
Prijunkite mažąjį adapterio kištuką prie NS lizdo.
Gerai įkiškite KS-KS adapterio kištuką į patogiu atstumu vertikaliai ar horizontaliai įrengtą 230 V (KS), 
50 Hz buitinį maitinimo lizdą.

ATSARGINIS MAITINIMO ELEMENTAS:
Į prietaisą galima įdėti 1 X CR2025 (3 V) tabletės formato maitinimo elementą (komplekte nėra), 
kuris dingus elektrai palaikytų energijos tiekimą. Dingus elektrai, laikas nebus rodomas laikrodžio 
ekrane, tačiau laikrodis ir toliau veiks, palaikydamas faktinį laiką. Vėl atsiradus elektrai, laikrodžio 
ekranas ir kitos funkcijos įsijungs (jei bus įstatytas atsarginis maitinimo elementas). Atsarginis 
maitinimo elementas keičiamas pagal poreikį. Jei laikrodžio ketinate nenaudoti ar planuojate 
sandėliuoti ilgą laikotarpį, maitinimo elementą išimkite. 

KAIP NUSTATYTI LAIKĄ IR DATĄ 
1. Paspauskite ir palaikykite mygtuką TIME SET (laiko nustatymas). LCD ekrane pradės mirksėti 

valandos. 
2. Mygtuku ▲ arba ▼ nustatykite valandas ir tada paspauskite mygtuką TIME SET 

(laiko nustatymas), kad pradėtų mirksėti minutės. Mygtuku ▲ arba ▼ nustatykite minutes. 
3. Paspauskite TIME SET (laiko nustatymas) dar kartą, tada paspauskite mygtuką ▲ arba ▼, 

kad nustatytumėte 12 arba 24 val. rodymo režimą.
4. Paspauskite TIME SET (laiko nustatymas), kad patvirtintumėte: ekrane pradės mirksėti metai. 

Mygtuku ▲ arba ▼ nustatykite atitinkamą vertę.
5. Paspauskite TIME SET (laiko nustatymas), kad patvirtintumėte: ekrane pradės mirksėti mėnuo. 

Mygtuku ▲ arba ▼ nustatykite atitinkamą vertę.
6. Paspauskite TIME SET (laiko nustatymas), kad patvirtintumėte: ekrane pradės mirksėti diena. 

Mygtuku ▲ arba ▼ nustatykite atitinkamą vertę.
7. Paspauskite TIME SET (laiko nustatymas), kad patvirtintumėte: ekrane vėl bus pateiktas įprastas 

rodinys.

Prietaiso žadintuvas gali veikti vienu iš 10 režimų:
1. Jei ekrane rodoma 1-7, vadinasi, žadintuvas skambės nuo pirmadienio iki sekmadienio
2. Jei ekrane rodoma 6-7, vadinasi, žadintuvas skambės šeštadienį ir sekmadienį
3. Jei ekrane rodoma 1-5, vadinasi, žadintuvas skambės nuo pirmadienio iki penktadienio
4. Jei ekrane rodoma 1, vadinasi, žadintuvas skambės tik pirmadieniais
5. Jei ekrane rodoma 2, vadinasi, žadintuvas skambės tik antradieniais
6. Jei ekrane rodoma 3, vadinasi, žadintuvas skambės tik trečiadieniais
7. Jei ekrane rodoma 4, vadinasi, žadintuvas skambės tik ketvirtadieniais
8. Jei ekrane rodoma 5, vadinasi, žadintuvas skambės tik penktadieniais
9. Jei ekrane rodoma 6, vadinasi, žadintuvas skambės tik šeštadieniais
10. Jei ekrane rodoma 7, vadinasi, žadintuvas skambės tik sekmadieniais
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KAIP NUSTATYTI ŽADINTUVĄ
1. Paspauskite ir palaikykite mygtuką „“: pradės mirksėti valandų ir 1 žadintuvo indikatorius. 

Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼, kad nustatytumėte valandas. Tai atlikę, paspauskite mygtuką 
„“: pradės mirksėti minutės. Mygtuku ▲ arba ▼ nustatykite minutes. 

2. Paspauskite mygtuką „“, kad patvirtintumėte: ekrane pradės mirksėti aktyvaus žadintuvo 
režimas. Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼, kad parinktumėte pageidaujamą režimą. 

3. Paspauskite mygtuką „“, kad patvirtintumėte: tada pradės mirksėti valandos ir 2 žadintuvo 
indikatorius. Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼, kad nustatytumėte valandas. Tai atlikę, paspauskite 
mygtuką „“ ir pradės mirksėti minutės. Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼, kad nustatytumėte 
minutes. 

4. Paspauskite mygtuką „“, kad patvirtintumėte: ekrane pradės mirksėti aktyvaus žadintuvo 
režimas. Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼, kad parinktumėte pageidaujamą režimą. 

5. Paspauskite mygtuką „“, kad patvirtintumėte.

ŽADINTUVO SUAKTYVINIMAS (1 ŽADINTUVAS)
Paspaudinėkite mygtuką „1“, kol ekrane pasirodys „bb“. Palaukite 3 sekundes: bus vėl grąžintas 
įprastas rodinys ir įsijungs 1 žadintuvo indikatorius. Nustatytu žadintuvo laiku suskambės skambutis.

ŽADINTUVO ATŠAUKIMAS (1 ŽADINTUVAS)
Paspaudinėkite mygtuką „1“, kol ekrane pasirodys „OFF“. Palaukite 3 sekundes: bus vėl grąžintas 
įprastas rodinys ir 1 žadintuvo indikatorius išsijungs.  

2 ŽADINTUVO nustatymas
Ši procedūra analogiška 1 žadintuvo nustatymui. Tik čia reikia paspausti mygtuką „2“, o ne „1“. 
(Pasirodys ne 1 žadintuvo indikatorius, o 2 žadintuvo indikatorius)

ŽADINTUVO IŠJUNGIMAS 
Paspauskite mygtuką „“: žadintuvas atsistatys kitai dienai

NUSNŪDIMO FUNKCIJA
Jei norite nusnūsti dar kelias minutes, paspauskite mygtuką SNOOZE/DIMMER (nusnūdimas / 
pritemdymas): garsas bus išaktyvintas maždaug 9 minutėms. 

PRITEMDYMO FUNKCIJA
Įprastoje būsenoje (kai neskamba žadintuvas) paspaudinėkite mygtuką SNOOZE/DIMMER 
(nusnūdimas / pritemdymas), kad nustatytumėte pageidaujamą šviesos diodų segmentų šviesumo 
lygį.

SPECIFIKACIJOS
Energijos sąnaudos: 3 W
KS adapteris: 9 V (KS), 250 mA (yra komplekte)
Atsarginis maitinimo elementas: 1 X CR2025 3 V (nepateikiama)
Matmenys: 182 x 154 x 238 mm 
Svoris: 210 g
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PANAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ UTILIZAVIMO INSTRUKCIJOS
Nugabenkite panaudotas pakuotės medžiagas į savivaldybės nurodytą atliekų surinkimo punktą.

SENŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS
Šis ant gaminio, jo priedų arba pakuotės esantis ženklas reiškia, kad šio gaminio negalima 
išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti 
ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo 
punktus. Alternatyva: kai kuriose Europos Sąjungos ir kitose Europos šalyse įsigyjant tokį 
patį naują prietaisą, senąjį galima grąžinti vietiniam mažmenininkui.
Tinkamai išmetus šį gaminį, taupomi vertingi gamtos ištekliai ir gamta saugoma nuo žalos, 
kuri kyla netinkamai išmetant atliekas. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip tinkamai 
išmesti atliekas, teiraukitės vietos savivaldybėje arba atliekų surinkimo įmonėje.
Netinkamai išmetus šio tipo atliekas, pagal nacionalinius reglamentus gali būti taikomos 
baudos.
Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams
Jei norite išmesti panaudotus elektros arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos 
teiraukitės savo parduotuvėje arba pas tiekėją.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, dėl būtinos informacijos 
apie tinkamus išmetimo būdus kreipkitės į vietos savivaldybę arba savo pardavėją.

Šis prietaisas atitinka visus pagrindinius jam taikomų ES direktyvų reikalavimus.

Tekstas, konstrukcija ir techninės specifi kacijos gali būti pakeisti be išankstinio pranešimo. 
Mes pasiliekame teisę daryti šiuos pakeitimus.

 2014    10/2014
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LT   Garantijos taisyklės

Šiam gaminiui suteikiama 24 mėnesių nuo įsigijimo datos garantija. Garantija apsiriboja žemiau pateikiamomis 
sąlygomis. Garantija skirta tik gaminiams, skirtiems buitiniam naudojimui. Dėl garantinio remonto pirkėjas gali kreiptis 
į pardavėjo parduotuvę, kurioje gaminį pirko, arba į nurodytus įgaliotus techninės priežiūros centrus. Galutinis naudotojas 
įsipareigoja pateikti pretenziją nedelsiant po defekto atsiradimo, tačiau tik iki garantijos galiojimo periodo pabaigos. 
Galutinis naudotojas įsipareigoja bendradarbiauti patvirtinant gaminio defektus, dėl kurių pateikia pretenziją. Priimtas 
bus tik pilnai sukomplektuotas ir švarus (pagal higienos standartus) gaminys. Jei pretenzija dėl garantinio remonto 
bus pagrįsta, gaminio garantijos galiojimo periodas bus prailgintas atitinkamai periodu nuo pretenzijos pateikimo datos 
iki galutinis naudotojas pasiims sutaisytą gaminį arba iki datos, kada galutinis naudotojas turėtų pasiimti sutaisytą 
gaminį. Norėdamas gauti garantinio remonto paslaugas, galutinis naudotojas turi patvirtinti pretenziją pilnai užpildytais 
sekančiais dokumentais: pirkimo kvitu, garantiniu talonu, instaliavimo sertifikatu…

Garantija netaikoma: 
 Nukainotoms (brokuotoms) prekėms. 
 Įprastinai susidėvinčioms gaminio dalims 
 Gedimams, atsiradusiems neprofesionaliai ar neteisingai gaminį instaliavus, nesilaikant gaminio naudojimo 

instrukcijų, naudojant gaminį ne pagal įstatymų numatytus standartus ar įprastinius tokio tipo gaminių naudojimo 
procesus, naudojant gaminį kitai paskirčiai nei numatyta. 

 Gedimams, atsiradusiems dėl netinkamos ar nepakankamos gaminio priežiūros. 
 Gedimams, atsiradusiems dėl purvo, nenugalimos jėgos aplinkybių (stichinių nelaimių, gaisro, potvynio,…). 
 Gedimams, atsiradusiems dėl prastos kokybės signalo, elektromagnetinio lauko trikdžių ir kt. 
 Radus mechaninių pažeidimų (pvz. sulaužyti mygtukai, kritimo požymiai…). 
 Gedimams, atsiradusiems naudojant gaminį su netinkamomis laikmenomis, jungiant prie netinkamų tinklų, dedant 

į gaminį netinkamus maitinimo šaltinius (baterijas) ar dėl bet kokių kitų netinkamų naudojimo sąlygų (pvz. aukštos 
temperatūros, didelės drėgmės, žemės drebėjimų…).

 Nustačius, kad gaminys taisytas, modifikuotas ar ardytas neįgaliotų tai daryti asmenų. 
 Jei galutinis naudotojas neturi visų reikalingų dokumentų, įrodančių jo teisę į garantinį remontą (pvz. dokumento, 

kur būtų nurodytas gaminio įsigijimo laikas ir vieta).
 Jei data pateiktuose dokumentuose skiriasi nuo datos ant gaminio. 

Uab „Senuku Prekybos Centras“ Garantinis Servisas Jonavos G. 62, Lt-44192, Kaunas, Lithuania
Tel.: +370 37 212 146, Tex.: +370 37 212 165, garrem@senukai.lt, www.senukai.lt




