
Äratuskell
Artikli number: WCACQ20BK / WCACQ20WT
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Eessõna

Täname teid Nedis WCACQ20BK / WCACQ20WT ostmise eest.
See dokument on kasutusjuhend ja sisaldab kogu teavet toote õigeks, tõhusaks ja ohutuks
kasutamiseks.
See kasutusjuhend on adresseeritud lõppkasutajale. Enne toote paigaldamist või kasutamist
lugege see teave hoolikalt läbi.
Hoidke seda teavet edaspidiseks kasutamiseks alati koos tootega.

Tootekirjeldus

Mõeldud kasutamiseks
Nedis WCACQ20BK / WCACQ20WT on sisseehitatud juhtmevaba laadijaga äratuskell. Ekraanil
kuvatakse ka kuupäev ja temperatuur.
Toode on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.
Toode on mõeldud kasutamiseks majapidamiskeskkonnas tüüpiliste majapidamisfunktsioonide
jaoks, mida võivad kasutada ka mitteekspertkasutajad tüüpiliste majapidamisfunktsioonide jaoks,
näiteks: kauplused, kontorid, muud sarnased töökeskkonnad, talumajad, klientidele hotellides,
motellides ja mujal. elamu tüüpi keskkondades ja/või bed and breakfast tüüpi keskkondades.
Toote mis tahes muudatus võib mõjutada ohutust, garantiid ja nõuetekohast toimimist.

Tehnilised andmed

Toode Äratuskell

Artikli number WCACQ20BK / WCACQ20WT

Mõõtmed (l × laius × k) 140 × 125 × 75 mm

Kaal 185 g

Sisendvõimsus
5 VDC; 2 A
9 VDC ; 2,5 A
12 VDC ; 2 A

Juhtmega laadimise väljundvõimsus 5 VDC; 1 A

Juhtmeta laadimise väljundvõimsus

5 W
7,5 W
10 W
15 W

Juhtmevaba laadimise kaugus Kuni 8 mm

Juhtmevaba laadimise efektiivsus 73 %

Sagedusvahemik 110,6–136,2 KHz

Maksimaalne edastusvõimsus -9,64 dBuA/m @ 10 m

Soovitatav toiteadapter QC 2.0 / QC 3.0 (ei ole kaasas)

Aku tüüp CR2032

Töötemperatuur 0 °C - 45 °C

Töötav niiskus 20–85 % (40 °C)

Peamised osad(pilt A )

Ohutusjuhised

 HOIATUS
• Enne toote paigaldamist või kasutamist veenduge, et olete selle dokumendi juhised täielikult

läbi lugenud ja neist aru saanud. Hoidke pakend ja see dokument edaspidiseks kasutamiseks
alles.

• Kasutage toodet ainult selles dokumendis kirjeldatud viisil.
• Ärge kasutage toodet, kui selle osa on kahjustatud või defektne. Vahetage kahjustatud või

defektne toode kohe välja.
• Ärge pillake toodet maha ja vältige põrkumist.
• Seda toodet tohib elektrilöögiohu vähendamiseks hooldada ainult kvalifitseeritud tehnik.
• Ärge demonteerige, avage ega purustage elemente ega akusid.
• Ärge jätke elemente ega akusid kuumuse ega tule kätte. Vältige ladustamist otsese

päikesevalguse käes.
• Ärge lühistage elementi ega akut.
• Ärge hoidke elemente või akusid juhuslikult kastis või sahtlis, kus need võivad üksteises

lühistada või muude metallesemete poolt.
• Ärge jätke elemente ega akusid mehaanilistele löökidele.
• Aku lekkimise korral ärge laske vedelikul nahale ega silma sattuda. Kokkupuute korral peske

kahjustatud piirkonda rohke veega ja pöörduge arsti poole.
• Kasutage ainult selles dokumendis soovitatud akutüüpe.
• Hoidke elemendid ja akud puhtad ja kuivad.
• Säilitage toote originaalkirjandus edaspidiseks kasutamiseks.
• Ärge eemaldage elementi või akut originaalpakendist enne, kui see on kasutamiseks vajalik.
• Ärge kasutage ühtegi elementi või akut, mis ei ole ette nähtud tootega kasutamiseks.
• Kasutage ainult elementi või akut selles rakenduses, mille jaoks see on ette nähtud.
• Pühkige elemendi või aku klemme puhta kuiva lapiga, kui need määrduvad.
• Laste akukasutust tuleks jälgida.
• Jälgige elemendil või akul ja tootel olevaid pluss- (+) ja miinusmärke (–) ning tagage õige

kasutamine.
• Kõrvaldage tühjad elemendid või patareid õigesti.
• Pöörduge viivitamatult arsti poole, kui aku või aku on alla neelatud.
• Hoidke nööpatareid, nii täis kui ka tühjasid, alati lastele kättesaamatus kohas, et vältida

allaneelamise võimalust. Kõrvaldage kasutatud akud viivitamatult ja ohutult. Nööpelemendiga
patareid võivad allaneelamisel põhjustada tõsiseid sisemisi keemilisi põletusi juba kahe
tunniga. Pidage meeles, et esimesed sümptomid võivad sarnaneda laste haigustega, nagu
köha või urineerimine. Pöörduge viivitamatult arsti poole, kui kahtlustate, et patareid on alla
neelatud.

• Ärge jätke toodet vee, vihma, niiskuse ega kõrge õhuniiskuse kätte. Võib esineda lühiseid.
• Ärge jätke toodet tule kätte. Võib esineda lühiseid.
• Ärge kasutage juhtmeta laadijat keskkondades, mis ületavad tehnilistes kirjeldustes märgitud

vahemikke. Toote ja laetud toote vooluringid võivad kahjustada saada.
• Mõned juhtmeta tooted võivad häirida siirdatavate meditsiiniseadmete ja muude

meditsiiniseadmete (nt südamestimulaatorid, sisekõrvaimplantaadid ja kuuldeaparaadid)
tööd. Lisateabe saamiseks pöörduge oma meditsiiniseadmete tootja poole.

• Õnnetuste vältimiseks ärge laske lastel juhtmevaba laadijaga kui mänguasjaga mängida.
• Kasutage ainult kaasasolevat USB-kaablit.
• Probleemide ilmnemisel ühendage toode lahti toiteallikast ja muudest seadmetest.
• Ärge asetage seadme ja juhtmeta laadija vahele võõrkehi, näiteks metallesemeid, magneteid

ja magnetribaga kaarte (nt deebet- või krediitkaarte). Seade ei pruugi korralikult laadida või
võib ülekuumenemise tõttu kahjustuda.

• Magnetkaardi rikke vältimiseks ärge asetage magnetribade ja magnetkiipidega kaarte
juhtmeta laadija lähedusse.

Tootel või pakendil olevate sümbolite selgitus

Ikoon Kirjeldus

Märge selgitamaks, et toode tuleb utiliseerimisel eraldi koguda. Ärge
visake prügikasti.

Paigaldamine

Kontrollige pakendi sisu
Kontrollige, et kõik osad oleksid olemas ja et osadel poleks kahjustusi. Kui osad puuduvad või on
kahjustatud, võtke ühendust Nedis BV teeninduskeskusega veebisaidi kaudu: www.nedis.com .

Aku vahetamine(pilt B)

4 Akut kasutatakse ainult kellaaja, kuupäeva ja häireseadete meeldejätmiseks äkilise
toitekaotuse korral. Toote kasutamiseks hoidke toiteallikas ühendatud.

4 Veenduge, et patarei polaarsus (+/-) ühtiks patareipesas oleva polaarsusmärgistusega.

Toiteallikaga ühendamine
4 Kasutage ainult kaasasolevat USB-laadimiskaablit.
1. Sisestage USB-C – USB-kaabel A7USB-C sisendisse A6.
2. Sisestage kaabli teine   ots USB-adapterisse (ei ole kaasas).
3. Ühendage USB-adapter vooluvõrku.

4 Toode on kasutamiseks valmis, kui kõik märgutuled põlevad.

Kasuta

Kalendri seadistamine
1. Vajutage ja hoidke all edasilükkamisnuppu A1kuupäeva muutmiseks.
2. Vajutage nuppu – Ayja + nupp Ataasta määramiseks.
3. Vajutage edasilükkamisnuppu A1aasta kinnitamiseks.
4. Vajutage nuppu – Ayja + nupp Atkuu määramiseks.
5. Vajutage edasilükkamisnuppu A1kuu kinnitamiseks.
6. Vajutage nuppu – Ayja + nupp Atpäeva määramiseks.
7. Vajutage edasilükkamisnuppu A1kuupäeva salvestamiseks.

4 Vajutage edasilükkamisnuppu A1kalendri vaatamiseks, kui toode on ooterežiimis.

Temperatuuriühiku seadistamine
Vajutage kaks korda edasilükkamisnuppu A1temperatuuriühiku muutmiseks Celsiuse ja
Fahrenheiti vahel.

Kellaaja määramine
1. Vajutage aja nuppu Arkellaaja muutmiseks.
2. Vajutage nuppu – Ayja + nupp Attundide määramiseks.
3. Vajutage aja nuppu Artundide kinnitamiseks.
4. Vajutage nuppu – Ayja + nupp Atminutite määramiseks.
5. Vajutage Aret aega säästa.

Ekraani heleduse seadistamine
Vajutage Atvõi Ayekraani heleduse muutmiseks.

Äratuse seadistamine
1. Vajutage ja hoidke all At3 sekundit, et aktiveerida või desaktiveerida äratus 1.
2. Vajutage ja hoidke all Ay3 sekundit äratuse aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks 2.

4 Häireindikaatorid A89näitavad aktiivse(te) häire(te).
3. Vajutage ja hoidke all ajanuppu Aräratuse seadmiseks 1.
4. Vajutage nuppu – Ayja + nupp Attundide määramiseks.
5. Vajutage aja nuppu Artundide kinnitamiseks.
6. Vajutage nuppu – Ayja + nupp Atminutite määramiseks.
7. Vajutage ja hoidke all ajanuppu Aräratuse seadmiseks 2.
8. Vajutage nuppu – Ayja + nupp Attundide määramiseks.
9. Vajutage aja nuppu Artundide kinnitamiseks.
10. Vajutage nuppu – Ayja + nupp Atminutite määramiseks.
11. Vajutage Aräratuse salvestamiseks.

Äratuse edasilükkamine ja väljalülitamine
4 Äratus kõlab 3 minutit, pärast mida lülitub sisse automaatselt välja.
Vajutage edasilükkamisnuppu A1äratuse 5 minutiks edasi lükkamiseks.

4 A8või A9vilgub, mis näitab, et äratus on edasilükkamise režiimis.
Vajutage + nuppu Atäratuse 1 väljalülitamiseks päevaks.
Vajutage nuppu – Ayäratuse 2 väljalülitamiseks päevaks.

Juhtmeta laadimine
1. Asetage oma QI-ühilduv seade juhtmevaba laadimisalale A3.

4 A4lülitub sisse.

4 A4lülitub välja, kui aku on täielikult laetud.

4 Ärge asetage seadme ja juhtmeta laadija vahele võõrkehi, näiteks metallesemeid, magneteid
ja magnetribaga kaarte (nt deebet- või krediitkaarte). Seade ei pruugi korralikult laadida või
võib ülekuumenemise tõttu kahjustuda.

4 Kui tuvastatakse võõrkeha, A4vilgub pidevalt ja juhtmevaba laadimine on keelatud.

Hooldus

Enne puhastamist eemaldage toode vooluvõrgust.
Puhastage toodet regulaarselt pehme, puhta ja kuiva lapiga. Vältige abrasiivseid aineid, mis võivad
pinda kahjustada.
Ärge kasutage toote puhastamisel agressiivseid keemilisi puhastusvahendeid, nagu ammoniaak,
hape või atsetoon.
Pühkige elemendi või aku klemme puhta kuiva lapiga, kui need määrduvad.

Garantii

Kõik toote muudatused ja/või modifikatsioonid tühistavad garantii. Me ei vastuta kahjude eest, mis
on põhjustatud toote ebaõigest kasutamisest.
See toode on mõeldud ainult erakasutuseks (tavaliseks koduseks kasutamiseks). Nedis ei vastuta
kulumise, defektide ja/või kahjustuste eest, mis on põhjustatud toote ärilisest kasutamisest.

Vastutusest loobumine

Kujundusi ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. Kõik logod, kaubamärgid ja
tootenimed on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid ja neid
tunnustatakse käesolevaga.

Utiliseerimine

See sümbol näitab, et seda toodet ei tohi kogu EL-is koos muude
olmejäätmetega ära visata. Et vältida kontrollimatust jäätmekäitlusest
tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, vastutate
nende ringlussevõtu eest, et see soodustaks toorainete säästvat
taaskasutamist. Kasutatud toote tagastamiseks võite kasutada tavalisi
tagastus- ja kogumissüsteeme või võtta ühendust kauplusega, kust toode
osteti. Nad võivad selle toote keskkonnasäästlikult taaskasutada.

Vastavusdeklaratsioon

Meie, Nedis BV, kinnitame tootjana, et Hiinas toodetud meie kaubamärgi Nedis 
®

 toodet
WCACQ20BK / WCACQ20WT on testitud kõigi asjakohaste CE standardite ja eeskirjade kohaselt
ning kõik testid on edukalt läbitud. See hõlmab, kuid mitte ainult, RED 2014/53/EL määrust.

Täieliku vastavusdeklaratsiooni (ja vajadusel ohutuskaardi) leiate ja saate alla laadida järgmiselt:
nedis.com/WCACQ20BK#support
nedis.com/WCACQ20WT#support
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