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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Nr produktu  0012254638 

 

Ładowarka indukcyjna Caliber Audio 

Technology HCG020QI/B HCG020QI/B, 

100 - 240 V 
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Adapter wejściowy ............................................................................................ 100-240V / 50 / 60Hz 
Wejście .... 5V / 2A 9V / 1,7A Uwaga: dołączony adapter (QC3.0) nadaje się do szybkiego ładowania 
Wyjście bezprzewodowe ......................................................................................... 10W / 7,5W / 5W 
Odległość ładowania ……………………………………………………………………………………………………….... 4-8 mm 
Wyjście USB …………………………………………………………………………………………………………………..... 5V / 0,8A 
Bateria podtrzymująca (do pamięci zegara) ……………………………….... W zestawie CR2032 - wymienna 
Wymiary …………………………………………………………………………..... 142 (szer.) X 109 (gł.) X 121 (wys.) Mm 
 
Co jest w pudełku? 
HCGOZ20QIi, kabel do ładowania USB-A na USB-C, 
instrukcja obsługi, zasilacz Quick Charge 3.0 
 
 
Stale ulepszamy / aktualizujemy nasze produkty i informacje o produktach. 
Dlatego możliwe jest, że istnieje niewielka różnica między opisem w tej instrukcji a działaniem 
produktu. 
Jeśli coś jest inne lub niejasne; zawsze sprawdzaj naszą stronę internetową pod kątem najnowszej 
wersji. 
 

 
 
Certyfikat Qi: 
 
Każdy telefon, który może współpracować ze standardem Qi, jest kompatybilny z tą ładowarką Qi, 
niezależnie od producenta czy marki. Sprawdź dane techniczne swojego telefonu, aby zobaczyć, czy 
obsługuje on Qi 
„Symbol„ Qi ”jest znakiem towarowym firmy Wireless Power Consortium” 
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1. Wyświetlacz zegara 
 
2. Wskaźnik alarmu 1/2 

Dioda LED sygnalizująca, czy alarm dźwiękowy 1  lub 2 jest aktywny 
 
3. Wskaźnik czasu AM / PM 
Dioda wskazująca AM / PM w trybie 12-godzinnym 
 
4. Powierzchnia ładowania bezprzewodowego Qi 
Umieść tutaj ładowane urządzenie 
 
5. Port ładowania USB-A 5V 0,8A 
Do opcjonalnego ładowania przewodowego (brak kabla w zestawie) 
 
6. Wejście zasilania prądem stałym USB typu C, adapter w zestawie 
 

8. Przycisk światła nocnego  
»Opcje wielu kolorów, naciśnij, aby przełączyć na różne kolory i wyłączyć 
»Naciśnij i przytrzymaj 6, aby włączyć / wyłączyć alarm 1 i 2 
 
9. Przycisk „+” 
»Zwiększ jasność wyświetlacza zegara 
»Ustaw godzinę / minutę do przodu podczas ustawiania zegara lub alarmu 
 
9. Przycisk „-” 
»Zmniejsz jasność wyświetlacza zegara 
»Ustaw godzinę / minutę wstecz podczas ustawiania zegara lub budzika 
 
10. Bateria zapasowa 
Umieść tutaj baterię CR2032 (w zestawie). 
W przypadku awarii zasilania zegar zapamięta godzinę i inne ustawienia. 
 
Uwaga: urządzenie nie działa tylko na baterie. 
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Środki ostrożności 
 
Punkty, na które należy zwrócić uwagę w celu bezpiecznego użytkowania 
 
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem tego przedmiotu i jego komponentów. 
Zawierają instrukcje, jak używać tego produktu w bezpieczny i skuteczny sposób. Caliber Europe BV 
nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z nieprzestrzegania zaleceń zawartych w 
niniejszej instrukcji. 
 
W razie problemu natychmiast wyłącz urządzenie. 
 
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu. 
Zwróć go do autoryzowanego sprzedawcy Caliber Europe BV w celu naprawy. 
 
Czyszczenie produktu. 
 
Do okresowego czyszczenia produktu używaj miękkiej, suchej szmatki. W przypadku poważniejszych 
plam zwilż szmatkę tylko wodą. Cokolwiek innego może spowodować rozpuszczenie farby lub 
uszkodzenie plastiku. 
 
Temperatura. 
 
Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że temperatura otoczenia mieści się w zakresie od 0 ”C do 
+ 45 ° C. 
 
Adapter. 
 
Używaj tylko dostarczonego adaptera 
 

Konserwacja.  
 
Jeśli masz problemy, nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Zwróć go do sprzedawcy Caliber 
Europe BV w celu naprawy. 
 

Umieszczenie.  
 
Umieść produkt na płaskiej powierzchni. Zapewnij wystarczająco dużo miejsca wokół produktu, aby 
zapewnić odpowiednią wentylację. 
 

Ciepło.  
 
Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu gorącej powierzchni lub w bezpośrednim świetle słonecznym. 
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Podłączanie i ustawianie budzika / zegara 
 
- Podłącz adapter do gniazdka 100-240 V AC, a drugi koniec do gniazda DC in. 
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk „M” (2) przez 2 sek. aby ustawić alarm 1 
- Minuty zaczną migać. Za pomocą przycisku - / + (3/4) ustaw minuty. 
- Naciśnij i przycisk „M” jeden raz (2), aby ustawić żądaną godzinę. 
- Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk „M” (2) przez 2 sekundy, aby ustawić alarm 2 
- Minuty zaczną migać. Za pomocą przycisku - / + (3/4) ustaw minuty. 
- Naciśnij i przycisk „M” jeden raz (2), aby ustawić żądaną godzinę. 
- Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk „M” (2) przez 2 sek. ustawić czas 
- Minuty zaczną migać. Za pomocą przycisku - / + (3/4) ustaw czas. 
- Naciśnij i przycisk „M” jeden raz (2), aby ustawić żądaną godzinę. 
 
Uwaga: Po ustawieniu godziny i / lub ustawień alarmu odczekaj 2 sekundy. 
 
Ustawienia główne 
 
- Dwukrotnie nacisnąć przycisk „M” (2), aby przejść do wyświetlania 12- / lub 24-godzinnego. 

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, aby aktywować alarm 1. Krótko naciśnij przycisk 

, aby wyłączyć alarm 1. 

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, aby aktywować alarm 2. Krótko naciśnij przycisk 

, aby wyłączyć alarm 2. 
- Krótkie naciśnięcie przycisku - / + (3/4) ściemnia / rozjaśnia wyświetlacz zegara, 
 
Wyświetlacz zegara jest automatycznie ściemniany od 
AM7: 00-PM7: 00-wysoki; PM7: 00- 
AM 00: 00-średni; AM0: 00-AM6: 00-Niski 
 
Kiedy włączy się alarm ... 
 
- Alarm włączy się przez 30 sekund, następnie 10 sekund wyłączony, 30 sekund dźwięk, 10 sekund. 
wyłączony, 3 razy, a następnie wyłącza się do następnego dnia. 
- Dotknij urządzenia w dowolnym miejscu, aby włączyć drzemkę. Alarm włączy się ponownie 5 minut 
później; jeszcze 3 razy. Wskaźnik alarmu zacznie migać. 

- Aby wyjść z trybu SNOOZE (drzemki), naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby go wyłączyć. 
 
Nocne światło 
 

- Naciśnij przycisk  (1) kilka razy, aby przełączyć między różnymi trybami koloru i wyłączyć. 
 

Uwaga: przytrzymanie przycisku  włączy alarm 
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Funkcja ładowania 
 
HCGO20Qi jest wyposażony w podkładkę do ładowania bezprzewodowego z certyfikatem Qi (8) i 
wyjście USB 5 V (9). 
 
- Ładowanie bezprzewodowe: 
 
Umieść telefon / urządzenie zgodne z ładowaniem bezprzewodowym na podkładce (8). Ładowanie 
rozpoczyna się, gdy urządzenie znajdzie się wystarczająco blisko podstawki ładującej (<8 mm). Lewa, 
prawa lub do góry nogami. Jeśli urządzenie jest już w pełni naładowane lub nie jest kompatybilne, nic 
się nie stanie. Aby skorzystać z szybkiego ładowania, użyj dołączonego adaptera Quick Charge 3.0. 
 
- ładowanie przez USB: 
Złącze USB w HCGO20Qi ma wyjście 5V 0,8A i może być używane tylko do ładowania. 
 
Uwaga: Bezprzewodowa ładowarka i ładowarka USB mogą być używane jednocześnie, przy użyciu 
dostarczonego adaptera. Ta opcja nie jest dostępna w przypadku korzystania z adaptera USB innej 
firmy. 
 
Bateria zapasowa 
 
Włóż baterię CR2032 (w zestawie) do komory baterii. W przypadku przerwy w zasilaniu lub 
odłączenia zasilania, ustawienia czasu i alarmu zostaną zapisane na krótki czas. 
 
Uwaga: 
Budzik nie działa na zasilaniu bateryjnym. 
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Informacje dotyczące utylizacji 
 
a)Produkt 

 
Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami  
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z  
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji  
oddzielnie 
 
 
b) Akumulatory  
 

 
Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie  dotyczące baterii i   

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie  

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,  

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład  

pod symbolem kosza na  śmieci po lewej stronie). 
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