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FUNCTIES
1. Alarm 1 indicator
2. Alarm 2 indicator
3. USB oplaad poort
4. DC5V ingang
5. MINUTEN/AFSTEMMEN knop
6. TIJD/OPSLAAN knop
7.
knop AAN/UIT /AAN/UIT/MODUS knop
8. UUR/AFSTEMMEN knop
9. VOLUME -/ALARM 2 knop
10. VOLUME +/ALARM 1 knop
11. SLEEP knop
12. SNOOZE knop
13. AC adapter (niet afgebeeld)
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7
8
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STROOMVOORZIENING
Netvoeding: Steek de AC adapter in een 230V ~50Hz stopcontact en het andere
uiteinde van de draad in de DC5V jack aan de achterkant van het apparaat.
Back up batterij: De tijdinstelling en het alarm (indien ingesteld)zullen onveranderd
blijven bij een stroomonderbreking door de 2 AAA/LR03 batterijen (niet inbegrepen).
Zodra de stroomvoorziening is hersteld. Controleert u de tijd en stel deze eventueel
opnieuw in.
Plaatsen van de batterijen
1. Open het batterij compartiment aan de onderkant van het apparaat, door op het lipje
te drukken en verwijder het deksel.
2. Plaats de 2 AAA/LR03 batterijen (bij voorkeur alkaline), rekening houdend met de
polariteiten van de batterijen, aangegeven in het compartiment.
3. Plaats het deksel van het compartiment weer terug.

INSTELLEN VAN DE KLOK EN HET ALARM
Instellen van de klok
1. Houd de TIME knop (6) ingedrukt en de cijfers van de uren/minuten zullen knipperen.
2. Gebruik de HOUR knop (8) om het juiste uur in te stellen.
3. Gebruik de MINUTE knop (5) om de juiste minuten in te stellen.
4. Druk op de TIME knop (6) om te bevestigen.
Instellen van het alarm
Voordat u het alarm instelt, controleert u of de tijd juist staat ingesteld.
1. In de Stand-by modus, houdt u de AL1 (10)/AL2 (9) knop ingedrukt tot “0:00” knippert
op het display.
2. Terwijl de “0:00” knippert gebruikt u de HOUR/MINUTE knoppen om de juiste alarm
tijd in te stellen.
Houd de HOUR (8)/MINUTE (5) knop ingedrukt om snel vooruit te gaan.
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3. Druk herhaaldelijk op de AL1 (10)/AL2 (9) knop om de gewenste wekmodus in te
stellen (zoemer of radio).
Gebruik van de alarm functie
1. Om de alarm functie te activeren, gebruikt u de AL1/AL2 (9) En (10) knoppen om
zoemer of radio te selecteren. De geselecteerde wekmodus licht nu op.
2. De zoemer of de radio zal afgaan op de ingestelde tijd.
3. Om het alarm te stoppen, drukt u op de AL OFF knop (7). Het alarm zal de volgende
dag weer afgaan.
N.B.: Hoewel het volume van de zoemer vast staat, kan het volume van de radio wel
worden aangepast naar wens door op de VOLUME knoppen (9) en (10) te drukken.
Om een radio station te selecteren waarmee u gewekt wilt worden, lees dan
“GEBRUIK VAN DE RADIO”.
Snooze functie
Zodra het alarm afgaat, drukt u op de SNOOZE knop. De alarm modus indicator zal
knipperen en na 9 minuten opnieuw afgaan. Om de snooze functie te deactiveren en
het alarm de volgende dag af te laten gaan, drukt u op de AL OFF knop (7).
Sleep functie
Door middel van deze functie kunt tot 90 minuten naar de radio luisteren waarna deze
automatisch uit zal gaan.
1. Wanneer het apparaat aan staat, drukt u herhaaldelijk op de SLEEP knop (11) om
de duur te selecteren: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minuten of OFF.
2. Zodra de tijd verstreken is, zal de radio automatisch uit gaan.
3. Om de sleep functie voor het verlopen van de tijd te annuleren, drukt u op de
knop (7) en de radio zal direct uit gaan.

GEBRUIK VAN DE RADIO
1. Druk op de
knop (7) om de radio aan te zetten.
2. Houd de “<TUNING>” knoppen (5) en (8) ingedrukt voor het starten van het
automatisch afstemmen naar boven of beneden. Laat de knop los op het moment dat
u een station heeft gevonden waarnaar u wilt luisteren. Voor het handmatig
fijnafstemmen, drukt u kort op deze knop om de frequentie iets aan te passen.
3. Druk op de knop (7) om de radio uit te zetten.
Voor een optimale ontvangst
Trek de FM antenne volledig uit en positioneer deze voor een optimale ontvangst.
Instellen van de radio stations
U kunt tot 10 radio stations opslaan.
1. Gebruik de <TUNING> knoppen (5) en (8)om een station te zoeken. Houd
de MEMORY knop ingedrukt om het station op te slaan en het nummer van
het station zal knipperen.
2. Druk op de <TUNING> knoppen (5) en (8)om het getal aan te passen.
3. Druk nogmaals op de <MEMORY> knop om de instelling te bevestigen.
Luisteren naar een ingesteld radio station
Terwijl u naar de radio luistert, drukt u op de MEMORY knop om een ingesteld radio
station te selecteren.
3
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De actuele tijd zal altijd worden weergegeven. Indien u naar de radio modus gaat,
zal de frequentie 5 seconden worden weergegeven, waarna de actuele tijd weer
zichtbaar is.

USB OPLAAD FUNCTIE
Voor het opladen, verbindt u uw USB apparaat, zoals een smartphone, met de USB
poort van de wekkerradio. Gebruik uitsluitend apparaten die 5V USB vermogen nodig
hebben. De USB poort geeft een oplaad vermogen van 1000mA. Apparaten die meer
dan 1000mA vermogen nodig hebben dient u niet te gebruiken. De oplaadtijd kan per
apparaat verschillen.
N.B.:
Het is mogelijk dat de oplaad functie niet door alle telefoons of elektrische
apparaten wordt ondersteund.
Het oplaadvermogen ligt rond de 80% in de radio modus.

WAARSCHUWINGEN
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en dient niet voor andere
doeleinden te worden gebruikt, zoals huishoudelijk gebruik of voor commerciële
doeleinden.
De ventilatieopeningen niet blokkeren door voorwerpen zoals kranten, tafelkleden,
gordijnen, enz.
Geen open vuur of hittebronnen, zoals kaarsen, op het apparaat plaatsen.
Dit apparaat niet blootstellen aan lekkage, spetters en geen met vloeistof gevulde
objecten, zoals vazen, op het apparaat plaatsen.
Ventilatie: laat minimaal 10 cm rondom het apparaat vrij voor een goede ventilatie.
Dit product is niet geschikt voor gebruik in een tropisch klimaat.
Voor reiniging van het apparaat, de stekker uit het stopcontact halen.
Batterijen (in de verpakking of in het apparaat) niet blootstellen aan direct zonlicht
of open vuur.
Ter bescherming van het milieu, dient u oude batterijen bij een verzamelpunt of
milieupark in te leveren.
Aangezien de elektriciteitskabel voor de stroomvoorziening zorgt, dient deze altijd
makkelijk toegankelijk is.
Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de behuizing.

SPECIFICATIES
FM: 87.5 – 108 MHz
Stroomvoorziening: AC 230V ~50Hz
BACK UP BATTERIJEN: 2 x 1.5V “AAA” batterijen of van een vergelijkbaar type (niet
inbegrepen).
Elektrische apparaten dienen niet bij het huishoudelijk afval te worden
weggegooid.
Wij verzoeken u vriendelijk dit apparaat naar een verzamelpunt te brengen voor
recycling.
Raadpleeg uw lokale autoriteiten of verkoper voor advies betreffende recycling.
Wij verontschuldigen ons voor enig ongemak met betrekking tot minimale afwijkingen
ten gevolge van verbetering of ontwikkeling van het product.
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