RÖSLEN DIGITAALINEN AJASTIN
Käyttöohje
AJASTIMEN OSAT

Asetuspainike

Paristoluukku

Silikonikiskot

Magneettinen takakansi

Kellotoiminnon symboli

Tunnit

Asetuskiekko

Näyttö

Minuutit

Ajastimien
symbolit

Näytön jakson
symboli 12H

Minuutit

Sekunnit

KELLON KÄYTTÖÖNOTTO
Avaa ajastimen takana oleva paristoluukku ja aseta paristot (2 kpl
CR2032, 3V) paikoilleen.
Voit nyt asettaa ajan. Valitse ensin näytön jakso joko 12 tuntia (0:00 – 11:59) tai 24 tuntia (0:00- 23:59).
Kiekkoa hieman edestakaisin liikauttamalla saat näyttöön joko 12H tai 24H. Aseta valitsemasi vaihtoehto
painamalla asetusnuppia kiekon keskellä.
Seuraavaksi aseta kello oikeaan aikaan. Kiekkoa pyörittämällä hae näyttöön oikea lukema tunneille ja
aseta se painamalla keskellä olevasta painikkeesta. Aseta minuutit seuraavaksi samalla tavalla. Nyt kello on
asetettu oikeaan aikaan.
Pääset muuttamaan asettamaasi aikaa painamalla asetuspainiketta 3 sekuntia, jolloin asettamasi arvot
katoavat ja uusi asetus alkaa näytön jakson valinnalla.

AJASTIMEN KÄYTTÖ
Röslen ajastimessa on kaksi erillistä digitaalista ajastinta T1 ja T2.
Ajastuksen maksimikesto per ajastin on 9 tuntia 59 minuuttia.

Ajastimen T1 käynnistys:
Pääset kellotoiminnosta ajastukseen liikauttamalla kiekkoa myötäpäivään, jolloin näyttöön tulee 00M:00S.
Liikuttamalla kiekkoa edelleen myötä-/ vastapäivään hae näyttöön haluamasi lukema minuuteille ja aseta se
asetusnuppia painamalla. Aseta sekunnit samalla tavalla. Ajastus käynnistyy välittömästi, kun painat
asetusnuppia sekunnit asettaessasi. Nyt näytössä näkyy ajan kuluminen. Jos haluat keskeyttää ajan
kulumisen paina nupista, painamalla nuppia toistamiseen ajan kuluminen jatkuu.
HUOMAA! Kun ajastin käynnistetään näytössä näkyvät minuutit ja sekunnit. Näyttö muutetaan
näyttämään tunteja ja minuutteja painamalla nuppia 3 sekuntia silloin kun näytössä näkyy 00M:00S. Kun
näytöksi muuttuu 0H:00M, hae kiekkoa myötäpäivään liikuttamalla haluamasi lukema tunneille ja aseta se
nupin painalluksella. Aseta minuutit samalla tavalla. Ajastus käynnistyy jälleen välittömästi, kun painat
nuppia minuutit asetettuasi.
HUOMAA! Jos ajastuksen kesto on pidempi kuin 15 minuuttia, kuuluu 5 minuuttia ennen ajastuksen
loppumista 4 lyhyttä piippausta merkiksi siitä, että ajastus on lopuillaan ja ruuan valmistus voidaan
keskeyttää aikaisemmin niin haluttaessa.
Kun ajastettu aika on kulunut (00M:00S), kuluu tasainen piippaava merkkiääni ja näyttö vilkkuu.
Merkkiääni loppuu automaattisesti minuutin kulutta. Piippauksen voi myös lopettaa aikaisemmin
asetusnuppia painamalla. Ajastimessa näkyy seuraavaksi ajan kuluminen ajastuksen loppumishetkestä
eteenpäin. Näytössä on tämän tunnuksena miinusmerkki (-00M:00S). Keittoaikaa voidaan näin
tarvittaessa jatkaa 30 minuuttia ilman uudelleen ajastusta. 30 minuutin yliajan täytyttyä ajastin päästää vain
lyhyen yhtäjaksoisen merkkiäänen, joka loppuu itsestään, joten ruuan valmistumista on tässä vaiheessa
syytä pitää silmällä.
Laite siirtyy automaattisesti kellotoimintoon jonkin ajan kuluttua ajastuksen päättymisestä. Välittömästi
kellotoimintoon pääsee myös asetusnuppia painamalla.
Ajastimen T2 käynnistys:
Kakkosajastin T2 voidaan käynnistää vain silloin kun T1 ajastin on käytössä. Käännä asetuskiekkoa
myötäpäivään, jolloin näyttöön tulee 00M:00S kakkosajastinta T2 varten. Aseta aika samalla tavalla kuin on
edellä kuvattu ajastimelle T1. Ajastimen T2 merkkiääni on rytminen piippaus, joten sen erottaa T1
tasaisesta piippauksesta. Näytön vasemmassa yläkulmassa vilkkuu sen ajastimen tunnus T1 tai T2, jonka
tiedot ovat ruudussa. Kiekkoa myötä -/ vastapäivään kääntämällä ruudun näytön saa vaihdettua ajastimesta
toiseen.
Magnetisoitu takakansi
Magneetin ansiosta ajastimen voi kätevästi kiinnittää, metalliseen jääkaapin oveen, liesikupuun tai uunin
luukkuun. Testaa aina etukäteen, jos kiinnität ajastimen lämpenevälle alustalle. Ajastinta ei saa kiinnittää
alustaan, joka lämpenee kuumemmaksi kuin 50°C. Ruostumaton teräs 18/10 ei magnetisoidu, joten ajastin
ei tartu teräspintaan.

AJASTIMEN PUHDISTUS
Laite pyyhitään puhtaaksi kuivalla liinalla ja tarvittaessa pisaralla lasin puhdistusainetta. Ajastin ei saa
kastua, sitä ei saa suihkuttaa eikä sitä saa laittaa astianpesukoneeseen, koska se vahingoittaisi laitteistoa.

PARISTOT

Tuotteen mukana tulevat paristot 2 kappaletta CR2032, 3V eivät ole uudelleen ladattavissa.
Käytä aina vastaavanlaisia paristoja ja palauta vanhat paristot paristoja myyvään liikkeeseen.

