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SEADME OSAD 

 

NUPUD 

 

1. Nupp . Pikk vajutus nupule lülitab seadme sisse või välja. Muusikaesitusrežiimil saab muusika 

lühikese vajutusega pausile panna või esitust jätkata. Käed- vabad kõnede puhul alustab või lõpetab 

lühike nupuvajutus kõne. 

2. MODE nupp. Lühikese vajutusega valitakse esitusrežiim, FM raadio puhul otsitakse kanaleid pika 

vajutusega sellele nupule, kella ja kalendri režiimis pääseb nupu pika vajutusega aja seadistustesse. 

3. Nupp  lühikese vajutusega pääseb eelmisele loole, pika vajutusega keritakse lugu tagasi. 

Kellarežiimis saab nupu vajutusel valida 12 või 24 tunni kellaaja kuvamise. 

4. Nupp  lühikese vajutusega pääseb eelmisele loole, pika vajutusega keritakse lugu tagasi. 

Kellarežiimis saab nupu vajutusel valida 12 või 24 tunni kellaaja kuvamise. 

5. V- nupp – helitugevuse vähendamine. 

6. V+ nupp –helitugevuse lisamine. 

7. Lülitinupp ON / OFF. Sisse ja välja lülitamine. 



 

 

AKU LAADIMINE 

Kasutades kaasasolevat USB juhet, ühendage seade laadimisallika külge (arvuti USB port, seinalaadija 

pistikupesa). Punane LED laadimismärgutuli põleb seadme laadimise ajal. Laadimise lõppedes kustub 

LED märgutuli ära. 

 

KASUTAMINE 

Lülitage seade sisse ON/OFF lülitinupust. Ekraanile ilmub tervitustekst HI. 

Erinevad režiimid: kella kuvamine – kalendri kuvamine – äratuse režiim – bluetooth esitus - MP3 

esitus – välise heliseadme esitus (AUX) – FM raadio - unetaimer 

Kellraadio on sisselülitamisel kella kuvamise režiimil. 

 

KELLA KUVAMINE 

Vajutage lühidalt nuppu MODE, ekraan peaks minema kella režiimile. 

Nupu MODE pika vajutusega hakkavad tundide ja minutite näidikud ekraanil vilkuma. 

Lühikeste vajutustega nuppudele  või , seadistage tunnid ja minutid järjest. 

Seadistuste tegemise järel saab nupu MODE vajutusega edasi liikuda aasta, kuu ja kuupäeva 

seadistamisele samal moel. 

 

ÄRATUSE REŽIIM 

Pikk vajutus nupule MODE viib äratuse seadistustesse. Ekraanil vilgub äratuse sümbol, seadistada 

saab äratusaja. 

Seadistage tunnid, minutid, helisemise allikas (RA – viimatikuulatud raadiojaam, BB – vaikehelin või 

MP3) ja äratuse aktiivsus (ON – aktiveeritud, OFF – ei ole aktiveeritud). 

Kui soovite kasutada mingit kindlat MP3 muusikapala äratushelina, siis looge SD kaardile/USB 

mälupulgale eraldi kaust nimega alarm ja kopeerige sellesse eraldi kausta äratushelina kasutatav 

MP3 fail. Sisestage seadmesse see mikro-SD kaart või USB mäluseade. Äratuse käivitumisel 

kasutatakse seda faili helinana. 

Äratuse katkestamiseks vajutage nuppu MODE. 

 

BLUETOOTH REŽIIM 

Nupu MODE vajutusega leidke Bluetooth režiim. Ekraanil on näha märguanne BLUE ja kostab 

helisignaal. Lülitage sisse Bluetooth seade (nutitelefon, tahvel jm) ja ühendage see seadmega, mille 

nimetus on HY870BT. Eduka ühendamise järel kostab helisignaal. 

 

MULTIMEEDIAKÕLAR BLUETOOTH REŽIIMIS 

Muusika esitamise ajal toimivad nupud järgnevalt: 

Eelmise loo valimiseks vajutage nuppu . 

Vajutage  Järgmise loo valimiseks. 

Vajutage nuppu  loo pausimiseks. 

Vajutage nuppu V+ helitugevuse lisamiseks. 

Vajutage nuppu V- helitugevuse vähendamiseks. 

 

KÄED-VABAD SEADMENA KASUTAMINE TELEFONIKÕNEDEKS 

Bluetooth võimaldab kasutada kellraadiot telefonikõnede kõlarina. Vajutage kõnele vastamiseks 

nuppu . Vajutage nuppu  kõne lõpetamiseks. Bluetoothi aktiveerimisel teistkordselt 

ühenduvad nutiseade ja kellraadio automaatselt. 

 

 



 

 

USB / MIKRO SD KAARDI SISU ESITAMINE MP3 FAILIDENA 

Kui kellraadioga ühendatakse USB mäluseade või mikro SD mälukaart, siis kellraadio läheb 

automaatselt nende heliallikate esitamise režiimile üle. Kui seda ei juhtu, vajutage nuppu MODE, kuni 

ekraanile ilmub märguanne SCH. 

Eelmise loo valimiseks vajutage nuppu . 

Vajutage  järgmise loo valimiseks. 

Vajutage nuppu  loo pausimiseks. 

Vajutage nuppu V+ helitugevuse lisamiseks. 

Vajutage nuppu V- helitugevuse vähendamiseks. 

Kui seadmest puudub USB mäluseade või mälukaart, siis kuvatakse ekraanil märguannet NO D. 

 

LIINISISENDI KAUDU ÜHENDATUD VÄLISE HELISEADME ESITAMINE 

Vajutage nuppu MODE, valige Audio Input Line In režiim. Ühendage helikaabel kellraadio AUX IN 

pistikupesasse ja teine pistik välise heliseadme või arvuti kõrvaklappide pistikupesasse. 

Vajutage nuppu V+ helitugevuse lisamiseks. Vajutage nuppu V- helitugevuse vähendamiseks. 

 

RAADIOREŽIIM 

Lühikese vajutusega MODE nupule leidke FM raadio. 

Vajutage korraks nuppu , et otsida jaamasagedusi käsitsi kõrgemate sageduste hulgast. 

Lühikese vajutusega nupule  saab jaamasagedusi otsida madalamate sageduste hulgast. 

Vajutage ja hoidke vajutatuna nuppu MODE, et otsida ja salvestada FM jaamasagedusi automaatselt. 

Vajutage nuppu , et valida FM jaamasageduste hulgast, mis on raadio mälus. 

Reguleerige tugevama signaali saamiseks raadio asukohta. 

 

VÄLJALÜLITUMISTAIMER 

Vajutage lühidalt nupule MODE, kuni ekraanile ilmub väljalülitumistaimeri märguanne (SOFF).. 

Vajutage lühidalt nuppe, et seadistada, mitme minuti möödudes seade automaatselt välja lülitub. 

Valikud on kohe,15 minuti, 30 minuti, 60 minuti, 120 minuti möödudes. Iga kord tuleb 

väljalülitumistaimeri seadistus uuesti teha, kui soovite seda kasutada. 

 

MEELESPIDAMISEKS 

Tegu on elektroonilise seadmega, mille kasutamist tuleks vältida järgmistes tingimustes: 

- kuumusallikate ligiduses 

- väga niisketes ruumides 

- väga tolmustes kohtades 

- kohtades, kus on tugev vibratsioon. 

Paigutage seade selliselt, et selle ümber oleks alati tagatud õhuringlus (5 cm ümberringi). Ärge 

tõkestage seadme tuulutusavausi millegagi. Kui seade saab märjaks / vedelikke satub seadme 

korpusse, eemaldage seade koheselt toiteallikast ja pöörduge esimesel võimalusel tootja poolt 

volitatud remondiettevõttesse seadme kontrollimiseks ja puhastamiseks. Seadme peale / ligidusse ei 

tohi asetada küünlaid ega muid lahtise tule allikaid. Seadet ei või vedelikega piserdada ega vedelikke 

selle peale läigatada, samuti ärge asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid. 

Hoidke juhend alles ka tulevikus lugemiseks. 

 

 

 

 

 



 

 

HOOLDUS JA PUHASTAMINE. 

Puhastage seadet kergelt niisutatud lapiga. Ärge kasutage puhastuskemikaale ega abrasiivseid aineid 

seadme puhastamiseks. 

 

TÄHTIS! 

Seade on hoolikusega toodetud ja kontrollitud enne tehasest edasisaatmist. Kui sellegipoolest peaks 

seadme juures ilmnema mingi materjali- või tootmisdefekt, võtke ühendust tootja poolt volitatud 

remondiettevõttega. 

Tootja jätab endale õiguse jätkuvaks tootearenduseks ja muudatusteks toote omadustes ja disainis 

ilma sellekohase etteteatamiseta. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Aku: laetav liitiumaku 

Toiteallikas: 5 V välise toite / laadimise adapter 220 V – 50 Hz 

FM sagedusvahemik 87.5 - 108MHz 

Bluetooth ülekandevõimsus 2,5mW 

Bluetooth ülekandesagedus 2,4GHz 

Mõõtmed 160 x 76 x 80 mm 

 

AKUGA SEOTUD HOIATUSED 

Aku laadimise temperatuuri on vahemikus 5° C … 35° C. Ärge laadige akut kauem kui ette nähtud, 

vastasel juhul aku kahjustub ja kasutusiga lüheneb. Aku eluea pikendamiseks tuleks seda laadida alles 

siis, kui on peaaegu täiesti tühjenenud. Vältige aku laadima jätmist terveks ööks. 

HOIATUS: Akut tohib eemaldada ja uue vastu vahetada ainult spetsialist! 

Seade peab olema eemaldatud vooluvõrgust, kui akut eemaldatakse. Kasutatud akusid 

olmejäätmetesse visata ei tohi. Need tuleb käidelda vastavalt jäätmeseaduse reeglitele. 

Aku väljavõtmiseks tuleb eemaldada seadme alt 4 kummist jalga ja keerata lahti kruvid. Aku klemmid 

ühendatakse juhtmete küljest lahti. 

 

KESKKONNAKAITSE 

Juuresolev sümbol teavitab kasutajat, et seda seadet ei tohi äraviskamisel panna 

olmejäätmetesse, vaid kasutada tuleb eraldi kogumissüsteemi, mis on ette nähtud elektri-ja 

elektroonikaseadmete kogumiseks ja käitluseks. Vastavad kogumispunktid on olemas 

jäätmekäitlusettevõtete kogumisjaamades. Andes oma vananenud / kasutuskõlbmatuks muutunud 

seadmed nõuetekohaselt käitlemisele, panustate looduse ja inimtervise kaitsmisse ja materjalide 

säästlikku kasutamisse. Lähemat teavet jäätmete käitlemisest saab kohalikelt omavalitsustelt. 


