
 

 

ÄRATUSLAMP 

 WL-50E (23600) 

 KASUTUSJUHEND 
 

SEADME OSAD 

 



 

 

 

EKRAAN 

1 Nädalapäeva näit 

2 Päikesetõusu märguanne 

3 FM näit 

4 Raadiojaam 

5 Loodusheli 

6 Äratus 

7 Päikeseloojaku märguanne 

8 Tukastusfunktsioon 

9 Kella / kuupäeva /raadio / sageduse näit 

 

NUPUD / LIITMIKUD 

10 LIGHT valgustuse regulaator 

11 TUNING — : sageduse häälestamine 

tahapoole 

TUNING + : sageduse häälestamine ülespoole 

LCD ON/OFF : LCD ekraani taustavalguse sisse 

ja välja lülitamine. 

12 SOUND / RADIO: valimine loodushelide, 

raadio või tavalise helisemise vahel. 

13 DOWN / AL ON/OFF: 

- Äratusaja seadistamine. 

- Äratuse sisse ja välja lülitamine. 

14 UP / SNOOZE: 

- Äratusaja seadistamine. 

- Tukastusrežiimi seadistamine. 

15 SET: seadistusesse sisenemine. 

16 MODE: režiimivaliku nupp. 

17 ALARM: äratus. 

18 VOLUME helitugevuse regulaator. 

19 RESET e. alglülitusnupp. 

20 Toitejuhtme pistikupesa 

 

OHUTUS 

• Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage juhend edaspidiseks. Kui 

seade vahetab omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa. 

• Enne vooluvõrku ühendamist veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu omadused on seadme 

tüübisildil toodud omadustele vastavad. 

• Kasutage seadet vaid juhendis osutatud otstarbel ja juhiste kohaselt. Väärkasutamine 

tühistab seadme garantii.  

• Seade on ette nähtud erakasutamise jaoks, seda ei või kasutada äritegevuses.  

• Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta õigesti, on maha pillatud või saanud märjaks / muul 

moel kahjustunud.  

• Vettekukkunud seadet ei tohi puutuda. Esmalt eemaldage seadme pistik vooluvõrgust ja 

seejärel võtke seade veest välja.  

• Kui juhe kahjustub, ei tohi seadme kasutamist jätkata.  

• Rikkis seadme kasutamine ja omakäeline / volitamata parandamine on ohtlik.  

• Seadet ei tohi kasutada kõrgsageduslike elektromagnetiliste transmitterite ligiduses – 

kahjustuste oht seadmele!  



 

 

• Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse ega kuumuskiirguse kätte.  

• Hoidke seadet niiskuse eest. Seade ei tohi sattuda vette ega voolava vee alla.  

• Käsitsege seadet, selle juhet ja adaptrit ainult kuivade kätega.  

• Juhe ei tohi asetseda kuumusallikate ligiduses ega kokku puutuda teravate 

servade/esemetega. Seadet ei tohi tirida juhtmest.  

• Kaitske seadet löökide /kukkumise eest.  

• Kui seadme töö häirub mistahes moel, ärge parandage seadet ise. Seadet tohib lasta 

remontida vaid volitatud hooldusettevõttes või muus sarnaselt kvalifitseeritud ettevõttes. 

• Asetage seade lamedale, kindlale aluspinnale, kus puudub oht seadme allakukkumiseks. 

• Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes võimete ja/või kogemuste puudumise 

tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada – vaid juhul, kui neid juhendatakse ja 

abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega 

kaasnevaid ohtusid. 

• Hoiatus: hoidke seadet ja seadme pakendit eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht! 

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke patareisid laste kätte sattumast. 

• Patareisid ei tohi koost lahti võtta. Ärge laadige tavalisi patareisid. Ärge lühistage patareide 

klemme. Patareisid ei või põletada.  

• Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalveta ega juhendamiseta puhastada.  

• Enne seadme puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. 

 

1. Kaasasolevad osad. 

Kontrollige, et teie uus seade oleks nähtavate vigastusteta ja et kaasas oleks kõik allpool loetletu. 

Kahtluste korral või kui leiate seadmelt mistahes kahjustuse - ärge võtke seadet kasutusele, vaid 

pöörduge seadme edasimüüja poole. 

Toote juurde kuuluvad järgnevad osad: 

1 äratuslamp 

1 toiteadapter 6V= 1A 

1 kasutusjuhend 

Pöörduge seadme edasimüüja poole, kui midagi on puudu või katki. 

 

2. Asukoht ja ettevalmistus kasutamiseks 

1. Asetage seade lamedale, kindlale aluspinnale ilma kukkumisohuta. 

2. Seade peaks asuma 40-50 cm kaugusel magaja peast - näiteks öökapil. 

3. Ühendage toitejuhtme pistik elektrikontakti. Ekraanile ilmub ajanäit 12:00. 

 

Varutoitepatarei paigaldamine (ei kuulu komplekti) 

3 V varutoitepatarei CR2032 on kasutatav seadistuste säilitamiseks juhul, kui peaks toimuma 

elektrikatkestus. 

1. Võtke lahti seadme patareiõõnsuse kate korpuse alaküljel. 

2. Paigaldage patarei vastavalt õõnsusse märgitud +/- poolsusele. 

3. Iga patareivahetuse järel vajutage nuppu RESET. 

 

3. Kellaaja ja kuupäeva seadistamine 

Enne kasutama hakkamist tuleb kellaaeg ja kuupäev õigeks seadistada. 

Vajutage SET. Vilkuma hakkab aasta näidik. Seadistage aasta õigeks nuppude UP ja DOWN 

vajutustega. Vajutage veelkord nupule SET, siis hakkab vilkuma kuu näidik. 

Nuppude UP ja DOWN vajutustega valige õige kuu. 



 

 

Vajutage SET. Vilkuma hakkab nädalapäeva näidik. Seadistage päev õigeks nuppude UP ja DOWN 

vajutustega. Vajutage SET. Vilkuma hakkab aja näidik 12 tunni formaadis. Seadistage aja kuvamise 

formaat õigeks nuppude UP ja DOWN vajutustega (12 h või 24 h). Vajutage SET. Vilkuma hakkab 

tunni näidik. Seadistage tunnid õigeks nuppude UP ja DOWN vajutustega. Vajutage SET. Vilkuma 

hakkab minutite näidik. Seadistage minutid õigeks nuppude UP ja DOWN vajutustega. Viimaks 

vajutage nuppu SET, et seadistused kinnitada ja lõpetada. 

 

4. Äratus 

4.1 Äratuse kellaaja seadistamine 

Vajutage nupule ALARM, vaikimisi on äratuse ajaks 12:00 hommikul. Et äratust seadistada, vajutage 

nuppu SET ja seadistage nuppude UP ja DOWN abil tund, mil äratust soovite helisevat. Vajutage 

uuesti SET, et siseneda äratuse minutite seadistamisele. Vajutage nuppu SET uuesti, et äratuse aeg 

kinnitada. Ekraanile ilmub raadio (FM) või helina sümbol. Valida saab äratuse loodushelide saatel, 

tavalise helina või valitud raadiojaama esitamisega. Kasutage nende vahel valimiseks nuppu 

SOUND/RADIO. Vajutage nupule SET tehtud valikute kinnitamiseks. 

 

4.2 Äratuse sisse / välja lülitamine 

Äratusaja seadistamise järel on äratus aktiveeritud ja vastavat märguannet kuvatakse ekraanil. Kui 

soovite äratust deaktiveerida, vajutage nuppu ALARM ja äratuse märguanne  vilgub. Siis vajutage 

nuppu AL ON/OFF, märguanne lõpetab vilkumise. Vajutage uuesti nuppu ALARM, et äratuse 

režiimist väljuda. Äratus on nüüd deaktiveeritud ja märguannet ei kuvata. Äratuse aktiveerimiseks 

vajutage ALARM nuppu äratuse režiimile sisenemiseks ja seejärel nuppu AL ON/OFF, märguanne 

vilgub, vajutage taas nuppu ALARM äratusest väljumiseks. Äratus on aktiivne, ekraanil kuvatakse 

märguannet ja äratus heliseb seadistatud ajal. 

 

5. Äratusvalgustuse (nn. päikesetõus) seadistamine 

Päikesetõusu režiim tähendab, et äratuslambi valgus süttib vähese valgustugevusega ja hakkab 

vähehaaval intensiivistuma. Valgus hakkab tugevnema enne äratuse helisemist ja teeb seda kasutaja 

poolt seadistatud aja vältel. Päikesetõusu seadistamiseks vajutage nuppu MODE ja seejärel SET. 

Nuppude UP ja DOWN vajutustega saab valguse süttimise ja tugevnemise ajaks valida kas 00, 15, 30, 

45, 60 või 90 minutit. Valides süttimise ajaks 00, ei toimu valguse järkjärgulist aktiveerumist. Kui 

ekraanil kuvatakse sümbolit , on päikesetõusu funktsioon aktiveeritud. 

 

6. Valguse järkjärgulise hämardumise (nn. päikeseloojak) seadistamine 

Päikeseloojaku režiim tähendab, et äratuslambi valgus hakkab hämarduma ja kustub lõpuks. Valgus 

kustub ja raadio lülitub välja. Päikeseloojaku režiimil tuleb vajutada nuppu MODE kahel korral ja 

seejärel nuppu SET, et funktsioon seadistada. Nuppude UP ja DOWN vajutustega saab valguse 

vähenemise ja kustumise ajaks valida kas 00, 15, 30, 45, 60 või 90 minutit. Kui valitud on 00, ei ole 

päikeseloojaku režiim aktiivne. Kui ekraanil kuvatakse vilkuvat sümbolit , on päikeseloojaku 

funktsioon aktiveeritud.  

Pange tähele! Päikeseloojaku funktsiooni kasutamiseks peab äratuslamp eelnevalt põlema. 

 

7. Tukastusfunktsioon ehk SNOOZE 

Kui äratus heliseb ja vajutatakse nuppu SNOOZE, vaikib äratusheli ja kostab uuesti umbes 5 minuti 

pärast. 1 minut kestva helisemise järel vaikib äratusheli ja heliseb 1 minuti möödudes taas. Nii 

kordub 5 korda. Kui äratuse helinaks on valitud raadio, mängib see seni, kuni kasutaja vajutab nuppu 



 

 

SOUND/RADIO. Kui äratuse helinaks on valitud loodusheli, vaikib helin 20 minuti pärast ise. Äratuse 

välja lülitamiseks vajutage nuppu AL ON/OFF. 

 

8. Raadio ja loodushelide režiim 

Tavaekraani puhul vajutage nuppu SOUND/RADIO, et siseneda raadiorežiimile, seejärel keerake 

nuppu FM raadiosageduse valimiseks. 

Raadiorežiimil, kui soovite raadiosageduse eelsalvestada, vajutage nuppu SET. Vilgub sümbol  

Nuppude UP ja DOWN vajutustega salvestage raadiojaam (kokku võimalik eelsalvestada 10 jaama) ja 

vajutage kinnitamiseks SET. Soovitud raadiojaama valimiseks vajutage nuppe UP ja DOWN, et 

loendist lemmikjaam kuulamiseks üles leida. 

Vajutage nuppu SOUND/RADIO kahel korral, kui soovite valida loodushelide režiimi. Nuppude UP ja 

DOWN vajutustega valige endale meelepärane heli välja. Loodusheli esitatakse 20 minutit ja seejärel 

heli lakkab. Nupu SOUND/RADIO vajutusega saab loodusheli esitamise lõpetada ja naasta tavalisele 

ekraanikuvale. 

 

9. Valguse ereduse seadistamine 

Valguse ereduse seadistamiseks saab kasutada vastavaid nuppe. Valida on võimalik 10 ereduse 

astmel. 

+ valgus muutub eredamaks; 

- valgus muutub hämaramaks. 

 

10. Heli seadistamine 

Helitugevust reguleeritakse nupu 18 pööramisega. 

 

11. Puhastamine ja hooldus. 

Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalveta ega juhendamiseta puhastada. Enne seadme puhastamist 

kindlustage, et seade on välja lülitatud ja eemaldatud elektrikontaktist. 

Pühkige seadmelt tolmu antistaatilise lapiga. Võib kasutada ka kergelt niisket lappi. 

Ärge kasutage kangeid ega abrasiivseid aineid seadme puhastamiseks. 

 

12. Seadme käitlemine 

Vananenud ja kasutuskõlbmatuks muutunud seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kasutaja 

vastutab seadme toimetamise eest jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti, sõltumata sellest, kas 

seadmed sisaldavad mürgiseid aineid või ei. Eemaldage seadmest patareid enne seadme käitlusse 

andmist. Vanad patareid tuleb panna spetsiaalsetesse kogumiskastidesse, mis asuvad igas kaupluses, kus 

patareisid müüakse. Pöörduge käitlemisalase teabe saamiseks kohaliku omavalitsuse poole. 

 

13. Tehnilised andmed 

Nimetus ja mudel Ecomed äratuslamp WL-50E  

Toide: 100 -240V, 50/60Hz 0.25A, adaptri väljundvool 6V= 1A 

Raadiotuuner: FM, digitaalne ekraan 

Monoheli 

Sagedusala: 87.5MHz - 108MHz 

Mõõtmed u. 16,5 x 8 x 19 cm 

Kaal u. 330 g 

Artikli number : 23600 

EAN: 4015588236006 
 

Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma sellekohase etteteatamiseta. Käesolev juhendi 

versioon on leitav aadressil www.medisana.com 


