ARTIKEL 396255
INLEIDING
Deze analoge projectieklok vormt een combinatie van een conventioneel klokontwerp en
moderne technologie. Dit zijn de functies:





Analoge klokweergave.
Aanpasbare afmeting geprojecteerde klok.
Veilige LED-verlichting met lange levensduur.
Plaatsing op tafel of plafondmontage.

BESCHRIJVING
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DE BATTERIJ PLAATSEN/VERVANGEN
De batterij is alleen bedoeld om de klok van stroom te voorzien. De AC-adapter levert de
spanning voor verlichting van de klok.
1. Verwijder de achterklep door met de ene hand te drukken op de vergrendeling en
met de andere de achterklep naar beneden te drukken.
2. Plaats een nieuwe AA-batterij in het compartiment zoals is aangegeven met de
polariteitssymbolen (+ en -) aan de binnenkant van het compartiment.
3. Plaats de achterklep terug.

DE AC-ADAPTER
De meegeleverde AC-adapter levert de spanning voor verlichting van de klok.
Steek het ene uiteinde van de AC-adapter in de DC IN op de klok en steek het andere
uiteinde in het stopcontact.
DE TIJD INSTELLEN

1.
2.
3.
4.
5.

Zet de klok aan door te drukken op .
Projecteer de klok op een witte muur of op het plafond.
Stel het projectorbeeld scherp door de lens in of uit te trekken.
Open de achterklep om de klokmodule bloot te leggen.
Stel de juiste tijd in door te draaien aan de instelknop.

DE KLEURFILTERS VERVANGEN
1. Verwijder de LENSKAP door de pijlen op de LENSKAP in de positie van de pijl op
de LENSRING te zetten en de kap vervolgens recht naar boven te trekken (zie
hieronder).
2. Plaats een KLEURFILTER in de LENSRING door de 2 lipjes van het KLEURFILTER in
de rand van de LENSRING te bevestigen (zie hieronder).
3. Plaats de LENS over het KLEURFILTER en volg het proces van stap 1 in
omgekeerde volgorde.

DE KLOK PLAATSEN
U kunt de klok op een tafel/kast plaatsen of aan het plafond bevestigen.

Op tafel/kast

Aan het plafond

WEGGOOIEN NA EINDE LEVENSDUUR:
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle
materialen, gooi ze daarom niet weg maar lever ze in, of in de winkel waar u een nieuw
apparaat koopt, of bij het KCA depot in uw gemeente.
Volgens de richtlijn afval van elektrische en elektronische apparatuur, mag dit product
niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar dient deze apart te worden ingeleverd.
Indien u in de toekomst van dit product af wilt, gooi het dan NIET weg bij het
huishoudafval, maar lever het in bij een special hiervoor bedoelde plaats, bijvoorbeeld
het kca-depot van uw gemeente.
Gooi lege batterijen niet weg, maar deponeer ze in speciale batterij bakken of lever ze in
als kca bij het gemeente depot.

