
 

 

 

ÄRATUSVALGUSTUSEGA KELLRAADIO 

WL444 (45110) 

 KASUTUSJUHEND 

 
 

• Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage 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 kahjustustega.  

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

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, sest 

seadme funktsionaalsus võib kahjustuda.  

• Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse ega kuumuskiirguse kätte.  

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

• Vältige juhtme kahjustamist kuumuse või mehaanilise survega. Seadet ei tohi tirida juhtmest. 

• Seadme eemaldamiseks vooluvõrgust tuleb võtta pistik välja pistikupesast.  

• Pistikupesa, kuhu seadme pistik ühendatakse, peab olema iga hetk kergesti ligipääsetav. 

• Kaitske seadet löökide /kukkumise eest.  

• Kui seadme töö häirub mistahes moel, ärge parandage seadet ise. Remonti tohib seadmele 

teostada vaid volitatud hooldusettevõttes või muus sarnaselt kvalifitseeritud ettevõttes. 

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

• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 

iseseisvalt ohutult kasutada - juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise 

kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

• Lapsed ei tohi seadmega mängida. Seadet ei tohi lapsed ilma järelvalveta ega juhendamiseta 

puhastada.  

• Enne seadme puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. 

• Seade on ette nähtud kasutamiseks äratusvalgustina. Ärge kasutage seda pideva 

valgustuselemendina ruumis.  

• Kasutage seadmega vaid tootja soovitatud lisavarustuse osi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOOTE JUURDE KUULUVAD 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 MEDISANA äratuskell-valgusti WL 444  

1 kaabelantenn 

1 toitejuhe 

1 kasutusjuhend 

 

Juhtelemendid ja ekraan: 

1 Ekraan  

2 valgustusnupp  

3 Väljalülitusnupp  4 „+“ -nupp  

5 Ühendus antennikaabli jaoks 

6 Toitejuhtme pistikupesa  

7 Kõlar  

8 Tukastuse puuteala 

9 „-“ -nupp 

10 SET nupp  

11 MODE (režiimivaliku) nupp  

12 Kuupäeva, nädalapäeva näidik 

13 Raadiosageduse näidik  

14 Enne- ja pärastlõunase kellaaja 

näidik  

15 Päikese sümbol  

16 Noodisümbol 

17 Helitugevuse sümbol  

18 Tukastuse sümbol  

19 Äratustooni seadistamine või 

raadioäratuse helitugevus 

20 Äratus 1/2  

21 Patarei sümbol  

22 Kella või äratusaja või 

seadistuse väärtuse näidik 

 

Asukoht ja seadistamine 

Asetage seade lamedale, kindlale 

aluspinnale, kus puudub oht seadme allakukkumiseks. Seade peaks asuma 40-50 cm kaugusel magaja 

peast, Nt öökapil. Ühendage kaabelantenn seadme taga asuvasse vastavasse pistikupessa. Ühendage 

toitejuhe seadme taga asuvasse pistikupessa ning juhtme seinapistik lähimasse elektrikontakti. 

Ekraan süttib ja kuvab kuupäeva ning kellaaega. 

 

Varutoide 

Seadmel on sisseehitatud laetav varutoite aku. Enne seadme esimest kasutuselevõttu tuleb tõmmata 

ära isoleeriv teibitükk seadme all asuvast akuõõnsusest Akut ei saa eemaldada. See täidab 

varutoiteallika ülesannet juhul, kui peaks tekkima elektrikatkestus. Sellisel juhul ei ole vaja kella ega 

kuupäeva uuesti seadistada. Lisaks saab kellaaega ja kuupäeva ekraanil kuvada nupuvajutusega ka 



 

 

siis, kui elektrit pole. Umbkaudu 10 sekundi pärast lülitub ekraan jälle välja, energia säästmiseks. 

Muid funktsioone varutoitel kasutada ei saa. Patarei tühjenemise sümbol osutab varutoiteaku 

tühjenemisele. Sümbolit ei kuvata siis, kui seade on ühendatud elektripistiku toitega.  

 

Kellaaja, päeva ja kuupäeva seadistamine. 

Soovitame reguleerida nädala- ja kuupäeva seadistused kui olete seadme vooluvõrku ühendanud. 

Hoidke režiimivaliku nuppu (MODE) vajutatuna 3 sekundit. Kellaaja näidik vilgub. Nuppude +/- 

vajutusega saate valida kellaaja kuvamise 12 või 24 tunni režiimis. Vajutage nupule SET (10), et 

siseneda tundide seadistamise režiimile. Reguleerige tunnid nuppude +/- vajutusega. Vajutage uuesti 

nupule SET (10), minutite seadistamisele sisenemiseks.  

Reguleerige ka minutid nuppude +/- vajutustega. Jätkake samamoodi, et seadistada aasta, kuu, päev 

ja nädalapäev. Kui ühtki nuppu 10 sekundi vältel ei vajutata, siis salvestuvad viimatitehtud 

seadistused ja ekraan naaseb tavalisele kella ja kuupäeva kuvamisele. 

 

Äratuse seadistamine 

Vajutage ja hoidke valgustuse nuppu (LIGHT) umbes 3 sekundi vältel vajutatuna. Ekraanile ilmuvad 

esimese äratuse sümbol (20) ning OFF või ON. Valige kas OFF või ON, nuppude +/ - abil. 

Vajutage nuppu SET (10), et esimese äratuse aja seadistamisele siseneda. Reguleerige tunnid ja 

minutid nuppude +/- vajutusega ning kinnitage, vajutades SET (10) nuppu. Nüüd hakkavad ekraanil 

vilkuma noodisümbol (16) ja helinatooni seadistus (19). Seadistusteks võib valida ühe kaheksast 

erinevast loodushäälest (nt. linnusirin, lõkke praksumine, vihm, kosekohin jne) või äratus raadio 

käivitamisega (9), kasutades seadistamiseks nuppe +/-. Kui valisite loodushelid, siis vajutage nupule 

SET (10), et selle heli tugevuse reguleerimisele edasi liikuda. 

Reguleerige helitugevus +/- nuppudega. Vajutage nuppu OFF, et seadistusest väljuda või 10, et 

siirduda edasi teise äratuse seadistamisele. 

Kui valisite äratuseks raadio, siis vajutage SET (10) raadiosageduse valimiseks – soovitud jaam tuleb 

eelnevalt salvestada mällu. Valige salvestatud jaam, kasutades nuppe +/- ning kinnitage oma valik 

nupuga SET (10). Nüüd seadistage äratuse helitugevus nuppudega +/- (ekraanil vilguvad helitugevuse 

sümbol ja väärtus numbrites). Väljumiseks vajutage OFF või kui soovite jätkata teise äratuse 

seadistamisega, siis nupule SET (10). Kui vajutasite SET, saate teise äratuse kellaaega seadistada – 

toimige samal moel nagu eelnevalt kirjeldati esimese äratuse aja seadistamist. Kui ühtki nuppu 10 

sekundi jooksul ei vajutata, salvestuvad viimatised seadistused ja ekraan naaseb tavalisele 

kella/kuupäeva kuvamisele. 

 

Äratuse kasutamine 

Kui esimene ja teine äratus on seadistatud, siis ilmub vastava äratuse sümbol (20) ekraanile. 30 

minutit enne, kui äratus kätte jõuab, hakkab seade vähehaaval valgust kiirgama (simuleerides 

päikesetõusul tekkivat valguse järkjärgulist lisandumist). Valgustuse võib alati välja lülitada, vajutades 

nupule OFF. Kui äratus saabub, aktiveerub helisignaal (vastavalt valikule kas loodushääl või raadio) 

ning valgustus. Kui midagi ei vajutata, vaikib äratus automaatselt umbes 5 minuti pärast. Pärast 5 

minutilist pausi kõlab äratus uuesti 5 minutiks. Selle möödudes äratus seekord rohkem ei käivitu. 

Äratus aktiveerub jälle järgmisel päeval. Äratusest võib väljuda, vajutades mistahes nuppu või 

puudutades ja hoides kätt vähemalt 3 sekundi vältel seadme peal oleval tukastusalal (8). Kui tahate 

äratust ainult edasi lükata (5 minutiks), puudutage tukastusala (8) lühidalt. Tukastuse sümbol (18) 

ilmub ekraanile ja äratus kõlab uuesti 5 minuti pärast. Tukastusfunktsiooni saab korrata. Kui tahate 

katkestada tukastamist ja äratuse lõpetada, vajutage tukastusfunktsiooni käimasoleku ajal mistahes 

nuppu. 

 



 

 

Valgustusest. 

Vajutage valgustusnupule LIGHT, et valgustust sisse lülitada. Seade eraldab valget, päevavalgusele 

sarnast valgust. Valguse tugevust võib reguleerida nuppudega +/-. Eri valgustugevusi on 10. 

Vajutades valgustusnupule teistkordselt, lülitub seade automaatsele valgustusrežiimile. Seade 

eraldab värvilist valgust (7 erinevat), mis vahetub automaatselt. Selles režiimis ei ole valgustugevus 

reguleeritav. Kolmanda vajutusega valgustusnupule eraldab seade ühtainsat värvi valgust. Värvi saab 

vahetada, vajutades nuppe +/-. Ka selles režiimis ei ole valgustugevus reguleeritav. Neljas vajutus 

valgustusnupule viib seadme tagasi valge valguse režiimile. 

Valgustuse väljalülitamiseks vajutage OFF.  

Ekraani ereduse reguleerimine (vaid siis, kui seade on ühendatud vooluvõrgu toitega). Kella kuvamise 

režiimis saate reguleerida ekraani eredust nuppudega +/-. Võimalik on 2. tase - ere, 1. tase – 

hämaram ja 0-tase ehk välja lülitatud. Kui valitakse eredaim ekraan, lülitab seade ekraani 

automaatselt hämaramale tasemele umbes 10 sekundi pärast, et energiat säästa. 

 

Raadio kasutamine 

Raadio sisselülitamiseks vajutage ja hoidke SET (10) nuppu umbes 3 sekundit. Nuppude +/- 

vajutustega valige üks 8 eelsalvestatud raadiojaamast. 

Seejärel vajutage lühidalt SET nuppu, et valida selle raadiojaama helitugevus (skaalal 0-10) või 

vajutage ja hoidke SET nuppu 3 sekundi vältel sageduse reguleerimiseks. 

Nuppude +/- lühikesed vajutused võimaldavad reguleerida sagedust käsitsi. 

Kui soovite jaamu automaatselt otsida, vajutage ja hoidke nuppe +/-. Otsing peatub, kui sobiva 

signaalitugevusega jaam leitakse. 

Salvestamiseks vajutage nupule MODE (11) ja valige seejärel mälukoht (1 kuni 8) nuppude +/- 

vajutusega. Vajutage uuesti nupule MODE (11), kanali salvestamiseks.  

Raadio lülitatakse välja, vajutades nupule OFF. 

 

Raadiotaimer. 

Raadio saab panna teatud aja möödudes välja lülituma - 15, 30, 45 või 60 minuti pärast. Võib lasta 

raadiol muidugi ka lõpmatuseni töötada (valik 0 minutit). Raadio mängimise ajal kuvatakse 

eelseadistatud väljalülitumisaega ekraanil. Väljalülitumistaimeri aja valimiseks asetage üks käsi 3 

sekundiks raadio peal olevale tukastusalale (8) - raadio väljalülitustaimeri näidik hakkab vilkuma. 

Puudutades nüüd lühikeste puudutustega tukastusala (8), saate seadistust muuta. Kui eelseadistus 

on sobiv, võtke lihtsalt käsi seadmelt. Raadio saab alati käsitsi välja lülitada, vajutades nuppule OFF. 

Raadio töötamisel saab valgustuse eredust reguleerida nuppudega +/-. 

 

Puhastamine ja hooldus 

Seadet ei tohi lapsed ilma järelvalveta ega juhendamiseta puhastada. Pühkige seadmelt tolmu 

antistaatilise lapiga. Võib kasutada ka kergelt niisket lappi. Ärge kasutage kangeid ega abrasiivseid 

aineid seadme puhastamiseks. 

 

Seadme käitlemine 

Vananenud ega kasutuskõlbmatuks muutunud seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. 

Kasutaja vastutab seadme toimetamise eest jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti, 

sõltumata sellest, kas seadmed sisaldavad mürgiseid aineid või ei. Akut tuleb käidelda eraldi. 

Vanad akud tuleb panna spetsiaalsetesse kogumiskastidesse, mis asuvad igas kaupluses, kus 

patareisid müüakse. 

 

 



 

 

TEHNILINE TEAVE. 

Nimi ja mudel: MEDISANA äratusvalgustusega kellraadio WL444 

Toide:  

Sisendvool: 100-240 V~ 50/60 Hz 350 mA 

Väljundvool: 12 V 1000 mA 

Raadio FM, digitaalne ekraan 

Helisüsteem mono 

Kaal u. 370 g (ilma toitejuhtmeta) 

Mõõtmed umbes: 17,5 x 17,5 x 14,5 cm 

Artikli nr. 45110 

 

Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma sellekohase 

etteteatamiseta. 


