
 

 

KELLRAADIO 

 CR-580BK 

 KASUTUSJUHEND 
 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Ärge kasutage seadet vee ligiduses.  

• Puhastage seadet ainult kergelt niiske lapiga.  

• Seadme tuulutusavasid ei tohi blokeerida. Asetades seadme riiulisse, jätke selle ümber 5 cm 

vaba ruumi igast küljest.  

• Paigutage seade ruumis vaid käesoleva juhendi nõuandeid järgides.  

• Vältige voolujuhtme vigastamist. Olge ettevaatlik pistikute ja pistikupesadega. Ärge asetage 

midagi rasket voolujuhtmele.  

• Hoidke seadet eemal laste käeulatusest. Väikelapsed võivad elektriseadmetega mängides 

sattuda ohtu.  

• Eemaldage seade äikesetormide ajaks või pikema mittekasutamise perioodiks vooluvõrgust.  

• Hoidke seade eemal kuumusallikatest, nagu radiaatorid, ahjud, lahtine tuli või muud soojust 

eraldavad seadmed.  

• Vältige seadme kasutamist tugevas magnetväljas.  

• Staatiline elekter võib häirida seadme normaalset töötamist. Kui nii juhtub, tehke seadmele 

alglülitus.  

• Failide ülekandmisel käsitsege seadet ettevaatusega, mittestaatilises keskkonnas.  

• Hoiatus: seadme tuulutusavadesse ei tohi midagi sisestada. Elektrilöögi oht. Samal põhjusel 

ei tohi seadmele vett ega muid vedelikke sattuda lasta.  

• Seadet ei tohi kasutada niiskes keskkonnas, näiteks vannitoas ega ujumisbasseinide 

läheduses.  

• Ärge kasutage seadet, kui on oht kondensatsiooni tekkeks.  

• Kuigi seadme tootmisel on kasutatud ülimat täpsust ja kõike kontrollitud mitmeid kordi enne 

seadme lahkumist tehasest, on siiski võimalik probleemide teke. Kui seade peaks muutuma 

liiga tuliseks, eemaldage seade vooluvõrgust koheselt.  



 

 

• Seade tuleb ühendada ainult sellisesse vooluvõrku, mida on kirjeldatud tüübisildil. Kui 

kasutuskoha vooluvõrgu näitajad on teadmata, võtke ühendust kohaliku elektriteenuse 

pakkujaga.  

• Pistik, kuhu seadme voolujuhe ühendatakse, peab olema koheselt ligipääsetav igal ajal.  

• Ärge koormake pistikupesi ega pikendusjuhtmeid üle. Ülekoormus võib põhjustada tuleohu 

või elektrilöögi.  

• Klass 1 elektriseade tuleks ühendada vooluvõrku ainult maandatud kontakti kaudu. Klass 2 

seadme võib ühendada vooluvõrku ka mittemaandatud pistikupesa kaudu.  

• Hoidke seadet eemal lemmikloomadest. Jänesed ja närilised kipuvad närima juhtmeid.  

• Hoidke vooluvõrgust eemaldades kinni pistikust. Ärge tõmmake juhtmest. Lühiühenduse oht!  

• Vältige seadme paigutamist kohta, kus see võib jääda vibratsiooni või löökide mõju alla.  

• Pühkige seadme korpus puhtaks pehme lapiga. Ärge kasutage lahusteid ega bensiinipõhiseid 

vedelikke. Tugevama mustuse eemaldamiseks kasutage lahja pesuainega niisutatud lappi.  

• Lenco ei ole vastutav kahjude ega andmekao eest, mis on põhjustatud rikkest, valest 

kasutamisest, modifikatsioonidest või aku vahetamisest. 

• Ärge katkestage ühendust kahe seadme vahel andmete edastamise ajal. Muul juhul võib info 

saada kahjustatud.  

• Seadet ei või jätta sademete kätte, vedelikega piserdada ega vedelikke seadmele läigatada. 

Ärge asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid.  

• Et seade oleks täielikult välja lülitatud, tuleb voolupistik elektrikontaktist eemaldada.  

• Seadme kasutamiskeskkonna temperatuurid ei tohi olla väga madalad ega ka väga kõrged.  

• Seadme tüübisilt asub seadme põhja all.  

• Seadet tohivad kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või 

vaimsete võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada 

– vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse vastutusvõimelise isiku poolt.  

• Seade on mõeldud kasutamiseks ainult isiklikul otstarbel, mitte ärieesmärgil / tööstuses.  

• Kindlustage seadmele sobiv ja kindel asukoht. Kahjud, mis tekivad seadme kukkumisest või 

muust mehaanilisest kahjustumisest, ei kuulu garantii alla.  

• Ärge avage seadme korpust.  

• Ärge asetage seda seadet muude elektriseadmete peale.  

• Ärge kasutage ega säilitage seadet kohas, kus seda mõjutaks otsene päikesekiirgus, kuumus, 

liigtolm või vibratsioon.  

• Ärge andke seadme pakendit väikelaste kätte.  

• Kasutage seadme lisaosadena vaid neid osi, mida tootja on lubanud.  

• Hoolduseks või parandustöödeks pöörduge seadme tootja poolt volitatud 

remondiettevõttesse. Hooldust on vaja juhul, kui seade on mehaaniliselt kahjustunud 

/kukkunud või seade on saanud märjaks / sattunud vette või vedelikesse või ei tööta mingil 

põhjusel.  

• Ärge kasutage seadet, kui voolujuhe või pistik on kahjustunud. Elektrilöögi oht!  

• Pikaajaline valju heli kuulamine võib tekitada ajutist või püsivat kuulmislangust.  

 

KASUTUSELE VÕTMINE  

Kasutamiseks tuleb seadme ümbert eemaldada kogu pakkematerjal. Ärge ühendage seadet 

vooluvõrku enne, kui olete kontrollinud kasutuskoha vooluvõrgu sobivust seadme tüübisildil olevate 

andmetega. 

 

 



 

 

KARBI SISU  

Kontrollige, et komplektis oleks kõik allpool loetletu:  

• Põhiseade  

• Toiteadapter  

• Kasutusjuhend  

• AUX juhe 

 

SEADME OSAD 

 

1. Tukastusfunktsiooni nupp SNOOZE/PRESET  

2. Äratuse seadistamise nupp ALARM 

3. Kellaaja seadistamise nupp TIME  

4. Nupp +  

5. Nupp –  

6. FM raadio  

7. AUX  

8. Muusika esituse /pausi või kõne vastamise/lõpetamise nupp  

9. Temperatuuri näit  

10. Bluetooth märguanne  

11. NFC kontaktipiirkond  

12. QI laadimisalus  

13. QI laadimise märgutuli  

14. AM/PM märguanne  

15. Sisselülitatud äratuse märguanne 



 

 

ALUSTAMINE  

Ühendage seadme tagaküljel asuvasse pistikupessa toiteadaptri vastav pistik ja teine pistik 

elektrikontakti. 

Kindlustage, et kasutuskoha elektrivool on seadme adaptri tüübisildil näidatud voolutugevusega 

sobiv. Toiteadaptrit elektrikontaktist eemaldades hoidke kinni pistikust. Ärge tõmmake juhtmest.  

 

KAKS USB LAADIMISPESA 

Nutiseadmeid on võimalik laadida USB laadimisjuhtme vahendusel seadme taga asuvatest USB 

laadimisportidest. 

 

 

JUHTMEVABA LAADIMINE (QI) 

Paigutage QI ühilduvusega nutitelefon kella peal asuvale laadimisalale.  Laadimise ajaks süttib peal 

asuv laadimismärgutuli (13) ning nutitelefoni ekraanil on laadimise märguanne näha. Telefon peaks 

asuma laadimisala keskel, kuid mõnel seadmel ei pruugi juhtmevaba signaali vastuvõtja päris keskel 

asuda. See oleneb tootjast ja juhendist. Kui telefon ei taha keskele paigutatuna hästi laadida, siis 

proovige telefoni paigutust teisiti, kuni laadimine algab. 

 

KELLAAJA SEADISTAMINE 

1. Vajutage lühidalt nuppu TIME. Tundide näidik hakkab ekraanil vilkuma.  

2. Seadistage tunnid nuppude – või + vajutustega.  

3. Teistkordse TIME nupu vajutusega hakkab vilkuma minutinäidik.  

4. Seadistage minutid nuppude – või + vajutustega.  

5. Nupu TIME vajutusega saab seadistuse kinnitada, või 15 sekundi pärast läheb kell ise kellakuvamise 

režiimile üle.  

6. Vajutades nuppu TIME pikalt, saab valida kella kuvamise 12 või 24 tunni režiimis.  

 

SUVE- JA TALVEAJA REŽIIM (DST)  

Kellaaja muutmiseks 1 tunni võrra ette või tahapoole vajutage ja hoidke kolme sekundi vältel 

vajutatuna nuppu SNOOZE. Suve/ talveaja valikut ei saa kasutada FM režiimis.  

 

ÕIGE                      VALE 



 

 

ÄRATUSE SEADISTAMINE  

1. Vajutage nuppu ALARM ühel korral, tunninäidik hakkab vilkuma.  

2. Vajutage nuppe - või +, vastavalt sellele, millisel tunnil soovite äratuse helisemist.  

3. Teistkordse ALARM nupu vajutusega hakkab vilkuma minutinäidik.  

4. Seadistage minutid nuppude – või + vajutustega.  

5. Aja kinnitamiseks vajutage uuesti ALARM nuppu ning valige helisemine nupuga BUZZER/RADIO. Kui 

valisite helisemise raadioga, siis äratuse käivitudes käivitub raadio selle jaama ja selle helitugevusega, 

millega viimati mängis.  

6. Lühikese vajutusega nupule ALARM või 15 sekundi pikkuse ootamise järel väljutakse äratuse 

seadistamisest ja kellraadio hakkab tavalist kellaaega kuvama.  

 

TUKASTUSFUNKTSIOON EHK SNOOZE  

1. Kui äratus heliseb ja soovite äratust 9 minuti võrra edasi lükata, vajutage nupule SNOOZE. Võite ka 

vajutada ainult ALARM nupule. Siis äratus jääb vait ja heliseb uuesti 24 tunni möödudes.  

2. Tukastusfunktsiooni saab tühistada nupu ALARM vajutusega.  

 

ÄRATUSE SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE 

1. Vajutades nuppu ALARM pikemalt, kuvatakse ekraanil äratuse indikaatorit. See tähendab, et äratus 

on aktiveeritud.  

2. Teistkordse pika ALARM-nupu vajutusega kaob ekraanilt äratuse indikaator. See tähendab, et 

äratus pole aktiivne ega helise seadistatud ajal. 

 

AUX FUNKTSIOON  

1. Vajutades nuppu AUX saab siseneda režiimile, mille puhul võib esitada muusikat välisest seadmest 

vastava juhtme ja sisendi abil.  

2. Ühendage AUX juhtme pistik seadme taga asuvasse AUX sisendisse ja teine pistik telefoni 

kõrvaklappide pessa / MP3 mängija kõrvaklappide pessa.  

3. Teistkordse vajutusega AUX nupule väljutakse režiimist.  

 

NFC  

1. Lülitage nutiseadme NFC funktsioon sisse.  

2. Bluetooth režiimi sisenemiseks vajutage nuppu Call/Bluetooth. Ekraanil vilgub märguanne BT, 

osutades sellele, et kell otsib ligiduses olevaid sisselülitatud Bluetoothiga seadmeid.  

3. Puudutage kellal asuvat NFC logo nutitelefoni ülemise otsaga ja hoidke paar sekundit nii.  

Kui telefon on kella tuvastanud, küsitakse telefoni ekraanil, kas ühendada telefon ja kell omavahel. 

Valige „Jah“, kui soovite ühenduse luua.  

Märkus: mitte kõik juhtmevabad seadmed ei toeta NFC funktsiooni.  

 

BLUETOOTH REŽIIM  

1. Bluetooth režiimi sisenemiseks vajutage nuppu Call/Bluetooth. Ekraanil vilgub märguanne BT, 

osutades sellele, et kell otsib ligiduses olevaid sisselülitatud Bluetoothiga seadmeid.  

2. Avage nutiseadme Bluetooth seadistused ja otsige lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid. Leidke 

valikust seade nimega Lenco CR-580 ja ühendage sellega. Eduka ühendamise järel kuulete kinnitavat 

piiksu ja ekraanil vilkuv indikaator BT jääb püsivalt põlema. Pikk vajutus nupule Call/Bluetooth lülitab 

kellraadio Bluetooth režiimi välja.  

 

 

 



 

 

RAADIOREŽIIM  

1. Vajutage nuppu FM, et raadio kuulamise režiimile siseneda.  

2. Vajutage nuppu FM kolme sekundi vältel, et kellraadio otsiks raadiokanaleid automaatselt. 

Otsinguga leitud kanalitest salvestatakse 50 FM jaama automaatselt kellraadio mälusse.  

3. Nuppude – ja + vajutusega saab kanaleid ka käsitsi otsida.  

4. Nuppe + ja – vajutades ning hoides saab helitugevust vastavalt kas vähendada või lisada.  

5. FM raadiost väljumiseks vajutage FM nuppu veel ühel korral.  

 

RAADIOKANALI SALVESTAMINE KIIRVALIKU ALLA 

1. Leidke soovitud raadiosagedus nuppude + / - vajutusega.  

2. Vajutage ja hoidke nuppu SNOOZE vajutatuna, kuni ekraanile tekib märguanne P01 (number 

vastab mälukoha järjekorrale). 

3. Nuppude + ja – vajutusega saab valida sobiva mälukoha, kuhu leitud raadiokanal salvestada. 

Salvestamiseks vajutage jälle SNOOZE.  

Et valida enda salvestatud jaamade vahel, vajutage nuppu SNOOZE nii mitu korda, kuni soovitud 

raadiojaam on leitud. 

 

Märkused:  

• Ärge visake elektri- ja elektroonikaseadmeid olmejäätmete hulka. Toimetage need seadmed 

jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Elektriseadmetes võib olla komponente, mille 

sattumine loodusesse ja keskkonda on ohuks inimtervisele ja loodusele.  

• Kui sissetulev kõne saabub ajal, mil telefon on Lenco CR-580 kellraadioga ühendatud, läheb 

muusikaesitus kõne ajaks pausile ja taastub pärast kõne lõppemist. Mõnikord jääb 

muusikaesitus pausile ja vajab uuesti käivitamist, olenevalt telefonist.  

• NFC™ märk on NFC Forum, Inc. kuuluv kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes maades.  

• Bluetooth leviulatus on reeglina 10 meetrit. Katkestuste vältimiseks peaks BT abil ühendatud 

seadmed asuma teineteisest vastava ulatuse piirides. 

 

Kasutage kellraadio toiteks ainult allpool osutatud toiteadaptrit. 

 

SPETSIFIKATSIOON 

FM sagedusala 87.5 – 108 MHz  

Vooluadapter 100-240V – 50/60 Hz, võimsustarve 0,5A  

Väljundpinge alalisvool 5V, 3000 mA  

Bluetooth versioon 4.0  

Juhtmevaba laadimine (QI). 5V,1A.  

Heli võimsus: 2 x 5W RMS  

Bluetooth klass 2  

Sagedusala: 60Hz~18KHz  

USB laadimispesa: 5 V, 1A (2 tükki)  

 

Toiteadapter  

- Tootja: Shenzhen Oten Technology LTD.  

- Mudeli nr: RSBEWC-0503000EU  

 

 

 

 



 

 

GARANTII  

Garantiiküsimustes ja garantiijärgse remondi küsimustes pöörduge oma seadme edasimüüja poole.  

Oluline: tooteid otse tootja juurde remonti saata ei saa.  

Oluline: garantii tühistub, kui seadet on avatud või on sellesse muul viisil tehniliselt sekkutud ilma 

tootjapoolse volituseta.  

Seade pole ette nähtud kasutamiseks ärilisel eesmärgil. Tootja garantiikohustused kaotavad 

kehtivuse, kui seadet kasutatakse ärieesmärgil.  

 

Teadmiseks  

Tootja jätab lähtuvalt tootearenduspoliitikast endale õiguse muudatusteks tootes või toote juhendis, 

ilma vastavasisulise etteteatamiskohustuseta. Seetõttu võib esineda erinevusi võrreldes reaalse 

tootega nii juhendis, toote tehnilistes andmetes kui ka piltidel. Käesolevas juhendis esitatud 

kirjeldustest ei tulene tarbijale mingeid juriidilisi õigusi. 

 

Seadme käitlemine  

Sümbol näitab, et elektriseadet ega selles sisalduvaid patareisid ei tohi visata olmejäätmete 

hulka. Kindlustamaks õiget käitlust, andke kasutatud seadmed ja akud vastavasse 

kogumispunkti. Nõnda toimides aitate säästa loodusvarasid ja kaitsta keskkonda ning 

inimtervist.  

 

Rohkema tooteteabe saamiseks külastage veebilehte www.lenco.com  

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, The Netherlands 


