
 

 

KELLRAADIO CRW1 KASUTUSJUHEND 

 
Karbi sisu 
Põhiseade 
Kasutusjuhend 
Vooluadapter 
Kui karbist on midagi puudu, võtke ühendust edasimüüjaga. 
Lugege hoolikalt läbi ohutusjuhised ning järgige seadme kasutusjuhendit. Hoidke juhendit alles ka 
tulevikus lugemiseks. Kui seade antakse edasi teisele omanikule, andke koos seadmega edasi ka 
juhend. 
 
OHUTUSJUHISED 

• Seade on ette nähtud kasutamiseks koduses majapidamises. Seade pole ette nähtud 
kasutamiseks ärieesmärgil. 

• Äratuskella tuleb kasutada sisetingimustes, kuivas ruumis. Kasutage seadet keskmiste 
kliimatingimuste juures.  

• Äratuskell töötab vooluvõrgu toitel. Varutoitepatareid on ette nähtud vaid selleks, et 
seadistused säiliks juhul, kui toimub elektrikatkestus. 

• Ärge lubage lastel tegelda elektriseadmetega ilma täiskasvanu järelvalveta.  

• Patareide allaneelamine on eluohtlik. Hoidke patareid ja kell väikelaste käeulatusest eemal. 

• Patarei allaneelamisel kellegi poolt otsige kiiresti arstiabi.  

• Hoidke pakendeid eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht!  

• Ühendage seade ainult nõuetekohaselt paigaldatud elektrikontakti.  

• Seade lülitub välja toiteadaptri eemaldamisel elektrikontaktist. Seega peab toiteks kasutatav 
elektrikontakt olema alati hõlpsasti ligipääsetavas kohas.  

• Seadet ei tohi märjaks teha. Elektrilöögi oht! Seadet ei tohi kasta vette / vedelikesse. Seadet 
tuleb kaitsta vedelike pritsmete ja läigatuste eest. Ärge kasutage seadet niiskes ruumis 
(vannituba vms.) ega vee ligidal (vann, bassein). Vedelikega täidetud anumaid ei või 
paigutada seadme vahetusse ligidusse (vaas, jooginõu).  

• Ärge puutuge seadet ega adaptrit märgade kätega.  

• Seadme korpust ei tohi koost lahti võtta. Seadme sisemuses on voolu all olevad osad.  

• Ärge laske võõrkehi seadme korpuse sisemusse sattuda. 



 

 

• Hoidke seadme toitejuhet kaugemal kuumusest ja teravatest esemetest.  

• Ärge kasutage äratuskella ega toitejuhet siis, kui neil on silmnähtavaid kahjustusi või seade 
on maha pillatud / märjaks saanud või kahjustunud muul moel.  

• Eemaldage toiteadapter koheselt elektrikontaktist, kui tuvastate seadme rikke, kui seadet 
kaua ei kasutata, samuti enne seadme puhastamist või äikese ajaks. 

• Tõmmake alati pistikust, mitte voolujuhtmest.  

• Ärge modifitseerige seadet. Laske seadme remonti teostada vaid tootja poolt volitatud 
remondiettevõttes. Omakäeline remont võib tuua kaasa tõsist isiku- ja varakahju.  

• Paigutage seadme voolujuhe selliselt, et keegi ei saaks sellesse takerduda.  

• Patareisid ei tohi laadida, koost lahti võtta, visata tulle ega lühistada. Kui patarei hakkab 
lekkima, vältige väljalekkinud vedeliku kokkupuudet naha, silmade või limaskestaga. 
Loputage nahale sattunud vedelik maha rohke veega ja pöörduge arsti poole.  

• Seadme vahetus ligiduses ei tohi asuda lahtise tule allikaid (küünlad vms.).  

• Et seade saaks piisavalt ventileeruda, jätke selle ümber igast küljest vähemalt 10 cm vaba 
ruumi. Seade ei või asuda suletud kappides ega riiuleis, kus õhk ei saa ringi käia. Seadme 
tuulutusavasid ei tohi blokeerida kõrvaliste esemetega. Ärge asetage seadet pehmele pinnale 
nagu voodi, pehme mööbel, tekk, kohev vaip.  

• Seade ei või asuda magnetväljas (teleri, kõlarite ligidus). Tühjenenud patareid tuleb seadmest 
välja võtta. Patareid tuleb eemaldada ka juhul, kui seadet ei kasutata pikaajaliselt.  

• Vahetage alati kõik patareid korraga uute vastu. Ärge kasutage eri mahtuvusega või eri tüüpi 
patareisid ega eri tootjate patareisid samas seadmes koos.  

• Järgige patareide õiget polaarsust.  

• Veenduge, et seadme patareiklemmid oleks puhtad, enne kui sisestate patarei. 
Ülekuumenemise oht.  

• Kaitske seadet löökide, kukkumise, tolmu, niiskuse, otsese päikesekiirguse ja äärmuslike 
temperatuuride eest. 

• Kasutage seadmega koos vaid seadme enda originaalvaruosi.  

• Ärge kasutage söövitavaid, kangeid ega abrasiivseid aineid seadme puhastamisel. 
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VOLUME-/+ helitugevuse reguleerimine 
TUNING</> raadiojaama häälestamine 
LCD BACKLIGHT DIM (OFF/DIM/LIGHT) ekraanivalgustuse seadistamine 
RAINBOW LIGHT DIM (OFF/DIM/LIGHT) äratusvalgustuse seadistamine 
POWER raadio sisse / välja lülitamine 
MELODY loodusheli valimine 
1/2/3 ookean / metsakohin / vee voolamine 
ALARM äratuse valimine 
MELODY/RADIO/BUZZ loodusheli /raadio / tavaline helisemine 

 

TIME SET kellaaja seadistamine 
ALARM SET äratusaja seadistamine ja kuvamine 
SNOOZE äratuse pausimine umbes 5 minutiks / vajutage kellaaja nägemiseks raadio mängimise 
režiimis (kui äratus ei ole aktiveeritud). 
SLEEP unetaimeri seadistamine 
ALARM ON/OFF äratuse sisse / välja lülitamine. Peatab äratuse helisemise. 
MIN minutite seadistamine 

HOUR tundide seadistamine 

 

põhjaalune 

patareiõõnsus 

Toiteadaptri 

pistikupesa 

Pealmine osa 

Ümberringi olevad nupud ja juhikud 



 

 

VARUTOITEPATAREID 
Varutoitepatareid kindlustavad, et seadistatud äratuse- ja kellaajad säilivad juhul, kui elektrivarustus 
katkeb või seade eemaldatakse elektrikontaktist. Varutoite kasutamisel on ekraan täiesti välja 
lülitunud. Varutoitepatareid ei ole seadmega kaasas. Need ei ole seadme töötamise seisukohast 
hädavajalikud. Seade ei tööta ainult patareide toitel. Töötamiseks peab seade olema ühendatud 
vooluvõrku. Patareiõõnsus asub seadme alaküljel. 
1. Vajutage kinnitusnaga noolega näidatud suunas ja eemaldage kaas. 
2. Sisestage patareid. 

3. Pange patareiõõnsuse kaas tagasi. 

 
SEADISTAMINE. 
1. Asetage kell tahkele ja tasasele aluspinnale. 
2. Võtke antenn täispikkuses lahti. Juhtige antenn nii kõrgele kui võimalik, piki seina üles ja kinnitage 
näiteks kleeplindiga. 
3. Ühendage toitejuhtme väike pistik äratuskella vastavasse pistikupessa. 
4. Ühendage juhtme teine pistik elektrikontakti. Ekraanil kuvatakse 0:00. Nüüd tuleb seadistada õige 
kellaaeg. Et ekraanil olevat paremini näha, võib sisse lülitada ekraanivalgustuse. 
Ekraanivalgustuse sisse / välja lülitamine. 
Seadke LCD BACKLIGHT DIM asendisse … 
…LIGHT, et ekraanivalgustus põleks. 
…DIM, et ekraanivalgustust hämardada. 

…OFF, et ekraanivalgustus kustutada. 

 
KELLAAJA SEADISTAMINE. 
1. Vajutage nupule TIME SET,  kellaaja näit vilgub. Vajutage HOUR, et seadistada tunnid. Nupu 
ühekordsete vajutustega lisandub tundide väärtus ühe tunni haaval. Vajutades ja hoides lisanduvad 
tunnid järjest, kuni lasete nupu lahti. Vajutage nupule MINUTE,  et seadistada minutid. Nupu 
ühekordsete vajutustega lisandub minutite väärtus ühe minuti haaval. Vajutades ja hoides lisanduvad 
minutid järjest, kuni lasete nupu lahti. 
2. Siis kinnitage valik nupu TIME SET vajutusega. 
 
VALGUSTUSE SISSE / VÄLJA LÜLITAMINE. 
Sisselülitatuna vaheldub valgustus kõigi vikerkaarevärvide vahel. Seadistage lüliti RAINBOW LIGHT 
DIM  asendisse … 
…LIGHT, et valgustus sisse lülitada 
…DIM, et valgustuse eredust vähendada 
…OFF, et valgustus üldse välja lülitada 
Äratuse helisedes süttib ka valgustus, isegi kui see muuks ajaks on välja lülitatud. 
 
Raadio sisse/välja lülitamine. 
1. Raadio sisselülitamiseks vajutage POWER. Häälestatud raadiojaama sagedust kuvatakse ekraanil. 
2. Sageduse muutmiseks keerake nuppu TUNING vasakule või paremale. 
3. Helitugevust seadistage nupu VOLUME keeramisega vasakule või paremale. Raadio 
väljalülitamiseks vajutage uuesti POWER. Kui tahate raadio mängimise ajal kella vaadata (äratus pole 
aktiveeritud), siis vajutage SNOOZE. 
 
Äratuse seadistamine 
Äratuse kellaaja seadistamine 
1. Vajutage ALARM SET nupule, ekraanil vilgub AL TIME 7:00. Vajutage HOUR, et seadistada tunnid. 
Nupu ühekordsete vajutustega lisandub tundide väärtus ühe tunni haaval. Vajutades ja hoides 
lisanduvad tunnid järjest, kuni lasete nupu lahti. Vajutage nupule MINUTE,  et seadistada minutid. 



 

 

Nupu ühekordsete vajutustega lisandub minutite väärtus ühe minuti haaval. Vajutades ja hoides 
lisanduvad minutid järjest, kuni lasete nupu lahti. 
2. Siis kinnitage valik nupu ALARM SET vajutusega.  

Äratuse helina valik. 

Seadistage helitugevus tasemele, millist soovite. Äratus algab vaiksemalt ja valjeneb tasemeni, mille 
olete seadistanud. Tähelepanu: kui olete heli täiesti vaikseks keeranud, ei kuule te raadiot 
seadistatud äratuse helisemise ajal; loodushelid ja tavaline äratushelin kõlavad normaalse 
helitugevusega.  
Võite valida, millist äratusheli soovite: 
Seadistage lüliti ALARM asendisse… 
…MELODY et valida üht kolmest loodushelist. 
Lüliti MELODY  võimaldab valida 3 seadistust: 
…1 ookeanimüha 
…2 metsakohin. 
…3 voolava jõe või oja vulin. 
Seadistage lüliti ALARM asendisse… 
…RADIO, et äratus toimuks raadio käivitumisel. 
…BUZZ, et äratus toimuks tavalise helinaga. 

Äratuse sisse / välja lülitamine  või äratuse peatamine. 

Vajutage nupule ALARM ON/OFF, et äratus sisse või välja lülitada. Ekraanile ilmub äratuse sümbol

. Valitud äratusheli kõlab kindlaksmääratud ajal, valjenedes vähehaaval, kuni 1 tunniks.. 
Hämardatud valgustus süttib samuti, kui see juba ei ole sisse lülitatud. Äratuse pausimiseks umbes 5 
minutiks, vajutage SNOOZE. Ekraanil kuvatakse SNOOZE. Äratus heliseb uuesti umbes 5 minuti 
pärast. Äratuse saab kuni 1 tunni vältel sel moel edasi lükata. Seejärel heliseb äratus uuesti alles 24 
tunni pärast, kui äratuse aeg uuesti kätte jõuab.  
Vajutage ALARM ON/OFF  ühel korral, et peatada äratuse helisemine. Ekraanile jääb äratuse sümbol 

siiski alles. Seejärel heliseb äratus uuesti alles 24 tunni pärast, kui äratuse aeg uuesti kätte jõuab.  
Kui vajutate ALARM ON/OFF  kaks korda, siis äratus lõpeb ja funktsioon on välja lülitatud. Äratuse 

sümbol kaob ekraanilt. Kui tahate, et äratus jälle heliseks järgmisel päeval samal ajal, vajutage 

nupule ALARM ON/OFF - ekraanile peaks taas ilmuma äratuse sümbol . 
 
Unetaimeri aja seadistamine 
Unetaimer lülitab raadio automaatselt välja peale eelseadistatud ajaperioodi lõppu – 90 / 60 / 30 või 
10 minuti möödudes. Vajutades järgemööda nuppu SLEEP , kuvatakse ekraanil neid 
väljalülitumisaegu.  
Raadio lülitub nupu SLEEP vajutusel automaatselt sisse. Nupu korduv vajutus näitab ekraanil 
unetaimeri seadistust alates 90 minutist allapoole. Ekraanil kuvatakse seejärel uuesti sagedust ja 
väikest märguannet SLEEP. Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage sama nuppu korduvalt niikaua, kuni 
märguanne SLEEP ekraanilt kaob. Raadio väljalülitamiseks hoolimata unetaimeri seadistustest 
vajutage POWER. 
 
Võimalikud veaolukorrad ja nende lahendamine. 
Seade ei tööta. Kas seade on ühendatud elektrikontakti?  
Ekraan kuvab vale kellaaega. Võib olla ei ole seadmesse paigutatud varutoitepatareisid. Sel juhul 
võib elektrikatkestuse puhul olla kella seadistus vahepeal kustunud. 
Äratus ei toimunud või toimus valel ajal. Kas äratus on seadistatud ja sisse lülitatud (vastav sümbol 
ekraanil)? Kas raadio on sisse lülitatud? Kas helitugevus on piisav? Võib olla ei ole seadmesse 
paigutatud varutoitepatareisid. Sel juhul võib elektrikatkestuse puhul olla äratuse seadistus vahepeal 
kustunud. 
Raadio lülitub ootamatult välja. Kas unetaimer oli sisse lülitatud? Vajutage POWER  nupule, et 
raadio uuesti sisse lülitada. 



 

 

 

PUHASTAMINE 

Elektrilöögi oht! Enne puhastamist tuleb seadme pistik elektrikontaktist eemaldada. Seade ega selle 
toitejuhe / adapter ei või sattuda kontakti veega. Kaitske seadet ka veepritsmete või läigatuste eest. 
Ärge kasutage söövitavaid, kangeid ega abrasiivseid aineid seadme puhastamisel. Puhastage seadet 
vaid pehme lapiga. 
 
TEHNILINE TEAVE. 
Mudel: CRW-1 
Vooluadapter: Toite sisendvool: 100-240V~50/60Hz 
Väljundvool: alalisvool 6V 500mA 
Varutoite patareid: 2x AAA patareid 
Heli võimsus: 0.5W RMS 
FM sagedusala: 87.5 - 108MHz 
Valgusallikas: LED (ei ole vahetatav). 
Ümbritsev temperatuur: +10 … +40°C 

Toiteadapter (EL) 

Tootja: AQUILSTAR PRECISION INDUSTRIAL (SHENZHEN) CO., LTD. 
Mudel: ASUC30E-060050 
 
Kasutage seadmega vaid kaasasolevat toiteadaptrit. 
 
Hooldus ja parandamine 
GARANTII 
Garantiiküsimustes ja garantiijärgse remondi küsimustes pöörduge oma seadme edasimüüja poole. 
Tooteid otse tootja juurde remonti saata ei saa. 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. 
 
Seadme käitlemine 

Sümbol näitab, et elektriseadet ega selles sisalduvaid patareisid ei tohi visata olmejäätmete 
hulka. Kindlustamaks õige käitluse, andke kasutatud seadmed ja akud vastavasse 
kogumispunkti. Nõnda toimides aitate säästa loodusvarasid ja kaitsta keskkonda ning 
inimtervist. 

 
CE märgistus 

CE märgistusega tooted on vastavuses elektromagnetilise ühilduvuse direktiiviga 
(2004/108/EC) ja madalpingedirektiiviga (2006/95/EC), mis on välja antud Euroopa 

Ühenduse poolt. 
 
  



 

 

GARANTII JA HOOLDUS  
• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 

eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantii 2 aastat 

• Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 
 
HOOLDUSPARTNERID 

Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 
 
 
 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 
 


