ELEKTRONISCHE LED-ALARMKLOK 112574
GEBRUIKSHANDLEIDING
DE TIJD INSTELLEN:
Nadat u de stekker in het stopcontact hebt gestoken, geeft een knipperend signaal aan dat u de
tijd moet instellen.
Houd de knop (TIME) en (HOUR) tegelijkertijd ingedrukt totdat het gewenste uur wordt
weergegeven.
Houd de knop (TIME) en (MIN) tegelijkertijd ingedrukt totdat de gewenste minuten worden
weergegeven.
BELANGRIJK: Laat eerst de knop (HOUR) of (MIN) los en dan pas de knop (TIME).
HET ALARM INSTELLEN:
Houd de knop (ALARM) en (HOUR) tegelijkertijd ingedrukt totdat het gewenste uur wordt
weergegeven.
Houd de knop (ALARM) en (MIN) tegelijkertijd ingedrukt totdat de gewenste minuten worden
weergegeven.
BELANGRIJK: Laat eerst de knop (HOUR) of (MIN) los en dan pas de knop (ALARM).
Stel de schakelaar (ALARM ON/OFF) in op (ON). De LED-indicator ALM gaat branden en u
wordt automatisch gewekt op de gewenste tijd.
Wanneer u wordt gewekt door de zoemer, drukt u op de knop (SNOOZE) als u nog even wilt
blijven liggen. Het alarm wordt opnieuw geactiveerd na negen minuten. Telkens wanneer u op
deze knop drukt, wordt het alarm opnieuw gestopt totdat u de schakelaar (ALARM ON/OFF)
instelt op (OFF).
Als u dagelijks op hetzelfde tijdstip wilt worden gewekt, stelt u de schakelaar (ALARM ON/OFF)
na het eerste alarm in op (OFF). De LED-indicator ALARM dooft en het alarm wordt gelijk
uitgeschakeld. Vergeet niet de schakelaar (ALARM ON/OFF) weer in te stellen op (ON) voordat
u gaat slapen. De volgende ochtend wordt u automatisch gewekt op hetzelfde tijdstip.
BATTERIJBACK-UP:
Bij een stroomstoring zorgt de batterij in de klok ervoor dat de tijd blijft opgeslagen. De tijd wordt
niet weergegeven op het display zodat de batterij langer meegaat. Nadat de stroomstoring is
verholpen, wordt de juiste tijd opnieuw weergegeven op het scherm zonder dat u deze hoeft in te
stellen. U moet de tijd echter wel opnieuw instellen als de stroomstoring langer dan vier uur
duurt.
Bij een stroomstoring gaat de batterij ongeveer twaalf uur mee. Vervang de batterij van 9 V als
het display na een stroomstoring gaat knipperen of na een periode van één jaar. Haal de batterij
uit de klok wanneer u deze niet gebruikt. Het batterijklepje bevindt zich achter op de klok.
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.

