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Enne esmakordset kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt 
läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui on 
kahtlusi õigeks paigaldamiseks, konsulteerige kvalifitseeritud 
spetsialistiga.

1. Kaitske seda seadet vee, niiskuse ja muude vedelike eest. 
Vältige selle seadme kasutamist/hoiustamist äärmuslikel 
temperatuuridel. Ärge jätke seadet otsesee päikesevalguse või 
muude soojusallikate kätte.
2. Seade on ainult koduseks kasutamiseks.
3. Ärge kasutage toodet muudel eesmärkidel.
4. Kaitske seda seadet põrutuste ja mahakukkumise eest.
5. Asetage seade tasasele ja stabiilsele pinnale.
6. Ärge asetage seadet vette ega mõne muuu vedeliku sisse; ega 
käsitlege/kasutage seda märgade või niiskete kätega.
7. Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
8. Ärge kasutage seda seadet, kui see on kahjustatud või tal on 
tõrkeid.
9. Ärge proovige seadet ise parandada. Kahjustuse korral, 
kontrollimiseks või remondiks võtke ühendust volitatud 
teeninduspunktiga
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4. Äratuse seadistamiseks vajutage kaks korda funktsiooninuppu 
ja seejärel vajutage ning hoidke funktsiooninuppu all. Äratus 
tuleks seadistada samamoodi nagu kellaaja määramine 
navigatsiooni nuppude abil. Pärast kinnitatakse kellaaeg 
funktsiooninupuga, äratus lülitatakse sisse. Väljalülitamiseks 
vajutage funktsiooninuppu, kuni kuvatakse teade ON A1, ja 
vajutage allanavigeerimisnupp. Saate seadistada kuni 3 
äratust.

5. Ekraani heleduse reguleerimiseks vajutage navigeerimisnuppu
nuppu all, kuni soovitud valik on valitud. Kinnitage 
funktsiooninupuga.

• režiim 0 reguleerib heledust vastavalt kellaajale
• režiimid 1–4 näitavad ekraani heledustasemeid
• režiim 5 lülitab ekraani välja pärast 5 sekundilist tegevusetust

6. Kuvaseadete muutmiseks vajutage navigeerimisnuppu üles, 
kuni soovitud valik on valitud. Kinnitage funktsiooninupuga.

• DP-1 – kellaaega kuvatakse 10 sekundit, millele järgneb 
kuupäeva 2 sekundit

• DP-2 - kuvatakse ainult aeg
• DP-3 – praeguse kuva säilitamine

PUHASTAMINE JA HOOLDUS
Korpuse puhastamiseks eemaldage seade vooluvõrgust ja 
pühkige seda pehme niiske rätikugariie (ärge kasutage 
abrasiivseid poleerimisvahendeid ega muid kemikaale)

Tootekirjeldus

1. C-tüüpi USB-port
2. Induktsioonlaadija
3. Ooterežiimi nupp
4. Üles navigeerimisnupp
5. Funktsiooninupp
6. Navigeerimisnupp alla

Operatsioon
1. Ühendage seade USB-kaabli abil laadijaga (ei kuulu komplekti)

2. Kella seadmine:
• Vajutage ja hoidke all funktsiooninuppu.
• Valige navigeerimisnuppudega ajarežiim (12 või 24 tundi).

Valiku kinnitamiseks vajutage funktsiooninuppu ja minge 
valikulekella seaded.

• Kellaaja määramiseks kasutage navigeerimisnuppu; funktsiooninupp
kinnitab valikut ja sulgeb seaded.

3. Temperatuuriühiku muutmiseks vajutage ja hoidke all navigeerimisnuppu.
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Eesti
Selle toote õige utiliseerimine (Elektri- 
ja elektroonikaseadmete jäätmed)

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes eraldi kogumisega Euroopa riikidessüsteemid) Sellel 
tootel või selle kirjanduses olev märgistus näitab, et see ei tohiks olla kasutusea 
lõppedes kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Vältimaks võimalikku kahjus 
keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatu jäätmekäitluse tõttue, raldage see teist 
tüüpi jäätmetest ja taaskasutage see vastutustundlikult, et edendada materiaalsete 
ressursside säästev taaskasutamine. Kodukasutajad peaksid võtma ühendust asjae 
müüjalt, kust nad selle toote ostsid, või kohalikku omavalitsust, et saada üksikasjukuhu 
ja kuidas nad saavad selle eseme keskkonnaohutuks ringlussevõtuks viia. Ärikasutajad 
peaksid võtma ühendust tarnijaga ja tutvuma ostulepingu tingimustegaSeda toodet ei 
tohi hävitamiseks segada muude kaubanduslike jäätmetega.

Valmistatud Hiinas LECHPOL ELECTRONICS Sp. z oo Sp.k., ul. Garwolińska 1,08-400 
Miętne.

SPETSIFIKATSIOON
Juhtmevaba laadija funktsioon
3 äratuskella seadistust
Selge LED-ekraan
Sisseehitatud termomeeter
Juhtmeta laadimise võimsus: 5 W, 7,5 W, 10 W
Sisend: 9 V 2 A (USB – C port)
Mõõdud: 110 x 79 x 65 mm
Kaal: 235 g
Komplektis: Kasutusjuhend



www.rebelelectro.com




