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Εισαγωγή

Ευχαριστούμε για την αγορά της Nedis WCACQ30BK / WCACQ30WT.
Αυτό το έγγραφο αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τη
σωστή, την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση του προϊόντος.
Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης απευθύνεται στον τελικό χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις
πληροφορίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του προϊόντος.
Πάντα να φυλάσσετε αυτές τις πληροφορίες με το προϊόν για μελλοντική χρήση.

Περιγραφή προϊόντος

Προοριζόμενη χρήση
Το Nedis WCACQ30BK / WCACQ30WT είναι ένα ξυπνητήρι με ενσωματωμένο φωτάκι νυχτός και
ασύρματο φορτιστή.
Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικό χώρο.
Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση σε οικιακό περιβάλλον για τυπικές οικιακές χρήσεις και
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από μη έμπειρους χρήστες για τυπική οικιακή χρήση, όπως:
καταστήματα, γραφεία ή άλλo παρόμοιο εργασιακό περιβάλλον, φάρμες, από πελάτες
ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής και/ή σε ξενώνες με πρωινό.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την
εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Χαρακτηριστικά

Προϊόν Ξυπνητήρι

Αριθμός είδους WCACQ30BK / WCACQ30WT

Διαστάσεις (μ x π x υ) 145 x 116 x 73 mm

Βάρος 210 g

Ισχύς εισόδου
5 VDC ; 2 A
9 VDC ; 2,5 A
12 VDC ; 2 A

Ενσύρματη ισχύς εξόδου φόρτισης 5 VDC ; 1 A

Ασύρματη ισχύς εξόδου φόρτισης

5 W
7,5 W
10 W
15 W

Ασύρματη απόσταση φόρτισης Έως 8 mm

Απόδοση ασύρματης φόρτισης 73 %

Εύρος συχνότητας 1102 - 1288 MHz

Μέγιστη ισχύς μετάδοσης -7,85 dBuA/m @ 10 m

Προτεινόμενος προσαρμογέας QC 3.0 (δεν περιλαμβάνεται)

Κύρια μέρη (εικόνα A)

Οδηγίες ασφάλειας
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή

χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική
αναφορά.

• Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα.

Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
• Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
• Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να

πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
• Κρατήστε το φυλλάδιο του αρχικού προϊόντος για μελλοντική αναφορά.
• Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο USB καλώδιο.
• Η μπαταρία του προϊόντος είναι μερικώς φορτισμένη. Για τη βέλτιστη ζωή μπαταρίας,

φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν την πρώτη χρήση.
• Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα όπως και άλλες συσκευές αν προκύψει κάποιο

πρόβλημα.
• Μην τοποθετείτε ξένα υλικά, όπως μεταλλικά αντικείμενα, μαγνήτες και κάρτες με

μαγνητική λωρίδα όπως χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, ανάμεσα στη συσκευή και τον
ασύρματο φορτιστή σας. Η συσκευή μπορεί να μην φορτίζει σωστά ή μπορεί να της
προκληθεί βλάβη λόγω υπερθέρμανσης.

• Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό, βροχή, υγρασία ή υψηλή υγρασία. Πιθανότητα πρόκλησης
βραχυκυκλωμάτων.

• Κάποιες ασύρματες συσκευές μπορεί να παρεμβάλουν σε ιατρικά εμφυτεύματα και άλλον
ιατρικό εξοπλισμό όπως βηματοδότες, κοχλιακά εμφυτεύματα και ακουστικά βαρηκοΐας.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ιατρικού
εξοπλισμού σας.

• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν.

Επεξήγηση των συμβόλων στο προϊόν ή τη συσκευασία

Σύμβολο Περιγραφή

Επισήμανση που εξηγεί ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά
στα απορρίμματα. Μην απορρίπτετε στον κάδο απορριμμάτων.

Εγκατάσταση

Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας
Ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα μέρη και δεν υπάρχει ορατή βλάβη. Αν λείπουν
εξαρτήματα ή έχουν κάποια βλάβη, επικοινωνήστε με την υπηρεσία σέρβις Nedis B.V. μέσω της
ιστοσελίδας: www.nedis.com.

Σύνδεση σε παροχή ρεύματος
Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο USB καλώδιο φόρτισης.

1. Εισάγετε το καλώδιο USB-C - USB A9 στην είσοδο USB-C A1.
2. Εισάγετε την άλλη άκρη του καλωδίου σε ένα μετασχηματιστή USB (δεν παρέχεται).
3. Συνδέστε το μετασχηματιστή USB σε μία πρίζα.

Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση όταν όλες οι λυχνίες ένδειξης είναι ενεργοποιημένες.

Χρήση

Ρύθμιση ώρας
1. Πατήστε δύο φορές το κουμπί ξυπνητήρι A5 για αλλαγή ανάμεσα στην ένδειξη 12 ωρών

και 24 ωρών.
2. Πατήστε το A5 για την επεξεργασία της ώρας.
3. Πατήστε το – κουμπί Aw και το + κουμπί Aq για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
4. Πατήστε ξανά το A5 για να επιβεβαιώσετε τα λεπτά.
5. Πατήστε το Aq και το Aw για να ρυθμίσετε τις ώρες.
6. Πατήστε το A5 για την αποθήκευση της ώρας.

Ρύθμιση της φωτεινότητας στην οθόνη
Πατήστε το Aq ή το Aw για αλλαγή της φωτεινότητας στην οθόνη.

Ρύθμιση του ξυπνητηριού
1. Πατήστε παρατεταμένα το Aq για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να

απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι 1.
2. Πατήστε παρατεταμένα το Aw για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να

απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι 2.
Οι ενδείξεις για το ξυπνητήρι A78 υποδεικνύουν το ενεργό(α) ξυπνητήρι(α).

3. Πατήστε παρατεταμένα το A5 για 3 δευτερόλεπτα για ρύθμιση του ξυπνητηριού 1.
4. Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι 2 πατήστε το A5 ξανά.
5. Πατήστε το A q ή το A w για ρύθμιση των λεπτών.
6. Πατήστε ξανά το A5 για να επιβεβαιώσετε τα λεπτά.
7. Πατήστε το Aq και το Aw για να ρυθμίσετε τις ώρες.
8. Πατήστε το A5 για να αποθηκεύσετε το ξυπνητήρι.

Αφύπνιση και απενεργοποίηση του ξυπνητηριού
Το ξυπνητήρι συνεχίζει για 3 λεπτά και μετά απενεργοποιείται αυτόματα.

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο προϊόν για να θέσετε σε «αναβολή» το ξυπνητήρι για 5 λεπτά.
Το A7 ή το A8 αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι το ξυπνητήρι είναι σε λειτουργία
«αναβολής».

Πατήστε παρατεταμένα το Aq ή το Aw για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το
ξυπνητήρι.

Ασύρματη φόρτιση
1. Τοποθετήστε την συμβατή με QI συσκευή σας στην ασύρματη περιοχή φόρτισης A3.

A4 φωτίζεται.
ΤοA4 σβήνει όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
Μην τοποθετείτε ξένα υλικά, όπως μεταλλικά αντικείμενα, μαγνήτες και κάρτες με
μαγνητική λωρίδα όπως χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, ανάμεσα στη συσκευή και τον
ασύρματο φορτιστή σας. Η συσκευή μπορεί να μην φορτίζει σωστά ή μπορεί να της
προκληθεί βλάβη λόγω υπερθέρμανσης.
Αν εντοπιστεί κάποιο ξένο αντικείμενο, το A4 θα αναβοσβήνει συνεχόμενα και η ασύρματη
φόρτιση θα απενεργοποιηθεί.

Λειτουργία φωτάκι νυκτός
1. Πατήστε το A6 για να ενεργοποιηθεί το φωτάκι νυκτός.
2. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το A6 για εναλλαγή στα διάφορα χρώματα φωτός.
3. Μετά από 9 πατήματα το φως σβήνει.

Συντήρηση

 Αποσυνδέστε το προϊόν πριν το καθαρίσετε.
Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν με ένα μαλακό, καθαρό και νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε
λειαντικά που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην επιφάνεια.
Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά καθαριστικά όπως αμμωνία, οξύ ή ακετόνη για τον
καθαρισμό του προϊόντος.

Εγγύηση

Η εφαρμογή αλλαγών ή/και τροποποιήσεων στο προϊόν συνεπάγεται ακύρωση της εγγύησης.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για πιθανές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν από την
ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για προσωπική χρήση (τυπική οικιακή χρήση). Το Nedis
δεν ευθύνεται για τυχόν φθορές, ελαττώματα ή/και βλάβες οι οποίες προκαλούνται από την
εμπορική χρήση του προϊόντος.

Αποποίηση ευθύνης

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά
σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους και δια του παρόντος
αναγνωρίζονται ως τέτοια.

Απόρριψη

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απόβλητα στην ΕΕ. Για να αποφύγετε την
μόλυνση του περιβάλλοντος ή για να μην είναι επιβλαβές για την
ανθρώπινη υγεία, είστε υπεύθυνοι για την ανακύκλωσή του ώστε να
βοηθήσετε στην αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των ακατέργαστων
υλικών. Αν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τα συνήθη συστήματα επιστροφής και συλλογής ή να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα από όπου το αγοράσετε. Αυτοί μπορούν
να ανακυκλώσουν αυτό το προϊόν.

Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς, η NEDIS, ως κατασκευαστής, δηλώνουμε ότι το προϊόν WCACQ30BK / WCACQ30WT της
εταιρείας Nedis, που παράγεται στην Κίνα, δοκιμάστηκε σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα
και τους κανονισμούς Ευρωπαϊκής Συμμόρφωσης (CE) και πέρασε όλους τους ελέγχους.

Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης ( + το φυλλάδιο ασφαλείας εφόσον είναι διαθέσιμο ) είναι
διαθέσιμη και με δυνατότητα λήψης στη διεύθυνση http://webshop.nedis.com
Για άλλες πληροφορίες σχετικές με θέματα συμμόρφωσης, επικοινωνήστε με το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών μας για υποστήριξη:

μέσω της τοποθεσίας web: http://www.nedis.com
μέσω e-mail: service@nedis.com
μέσω τηλεφώνου: +31 (0)73-5991055 (εργάσιμες ώρες)
NEDIS B.V., De Tweeling 28,
5215 MC ’s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS
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1 USB-C είσοδος

2 Έξοδος USB-A

3 Ασύρματη περιοχή φόρτισης

4 Ένδειξη LED

5 Κουμπί Alarm

6 Κουμπί φωτός

7 Ένδειξη ξυπνητήρι 1

8 Ένδειξη ξυπνητήρι 2

9 Καλώδιο USB – USB-C

q + Κουμπί

w - Κουμπί

Εγχειρίδιο χειριστή EL 

http://www.nedis.com/



