
 

 

 

 

 

WAKE’N’SHAKE PLUS 
Wekker met grote display and trilkussen  

 

 

 

Gebruikershandleiding 
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Omschrijving 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) TNV-3 classificatie volgens EN60950 norm. 

Sluimerknop / Knipperlicht 

PM LED indicator 
Wekker LED indicator 

Wekkertoon 

Wekker UIT voor 24 uur 

Schakelaar v/d wekstand 

Functieschakelaar van het wek- & 
belsignaal / OFF / belsignaal 

Schakelaar v/h trilkussen (Laag / Hoog) 

Wekker- & 
belvolume 

Wekker- 
instelling Klok- 

instelling Uren en minuten instelling 

(*) Stekerbus voor het trilkussen Telefoonaansluiting 

(*) Stekerbus voor de 
lichtnetadapter 

Dimmerschakelaar 
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1 - DE TELEFOON VERBINDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Verbind de telefoonkabel.  

2. Aan u de keuze om uw telefoon met de telefoondubbelsteker te verbinden.  

3. Steek het telefoondubbelsteker in de wandcontactdoos.  

4. Verbind de lichtnetadapterkabel.  

5. Steek de lichtnetadapter in de wandcontactdoos. (**)  

 

 

(**) Geclassificeerd als ‘gevaarlijk voltage’ volgens de EN60950 norm.  

 

 

Elektrische verbinding: Dit apparaat is ontworpen om slechts te functioneren met 230V / 50Hz 
voeding. (Geclassificeerd als ‘gevaarlijk voltage’ volgens de EN60950 norm.) 
Het apparaat heeft geen geïntegreerde AAN/UIT schakelaar. Om de voeding uit te schakelen moet u 
de voeding van het lichtnet uitschakelen of de lichnetadapter uit de wandcontactdoos halen. Zorg 
ervoor dat u gemakkelijk bij de contactdoos van het lichtnet kunt komen wanneer u het apparaat 
installeert.  

Telefoonverbinding: Voltages aanwezig op het telecommunicatienetwerk zijn geclassificeerd TNV-3 
(Telecommunicatie Netwerk Voltage) volgens de EN60950 norm. 

PTT stekker 

(**) 230 Volt 

Wisselstroomadapter 

1 4 

Trilkussen 
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2- DE TIJD INSTELLEN ( ) 

- Druk op de  knop (klok instellen) en houdt deze ingedrukt. 
- Druk op H (uur) totdat het juiste uur en op M (minuut) totdat de juiste minuten op het display 

verschijnen. 

- Laat de  knop (
���������	��
����������

) los. 
- De PM indicatie zal op de display verschijnen voor middag/avonduren vlakbij de PM inscriptie.  

3- DE WEKTIJD INSTELLEN ( ) 

- Druk op de  knop (wekker instellen) en houdt deze ingedrukt. 
- Druk op H (uur) totdat het juiste uur en op M (minuut) totdat de juiste minuten op het display 

verschijnen. 

- Laat de  knop (wekker instellen) los. 

- Druk op , H en M om de wekker weer op 12 uur te zetten. 

4 - DE WEKSTAND INSTELLEN 
Zet de functieschakelaar in de A+T stand. Kies welke wekstand u wenst door de schakelaar van de 
wekstand in één van de volgende standen te zetten:  

 

V: alleen het trilkussen werkt. 

V+S: zowel het geluid als het trilkussen werken. 

S+F: zowel het stroboscopisch licht als het geluid werken. 

F+V: zowel het stroboscopisch licht als het trilkussen werken. 

 

Wanneer de wekker op één van de wekstanden is ingesteld, zal de wekindicatie op het display bij de 
AL inscriptie verschijnen. 
The tabel hieronder toont hoe de wekstanden een binnenkomend gesprek op de wekker aangeven.  

 

WEKSTAND ACTIE WEKKER BINNENKOMEND 
GESPREK 

GELUID Zoemt Continu Met pauzes 

TRILKUSSEN Vibreert Continu Met pauzes 

STROBOSCOPISCH 
LICHT 

Knippert Continu Met pauzes 

 

5 - SLUIMERKNOP ( ) 
Als de door u gekozen wekstand door de instelling van de wektijd ingeschakeld wordt, zal door op de 

 knop the drukken de wekker voor ongeveer 9 minuten niet afgaan. Daarna gaat de wekker voor 
de volgende 6 minuten weer af. Dit kunt u voor maximaal 2 uur herhalen waarna de wekker 
automatisch uitgeschakeld zal worden.  
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6 - DE WEKKER VOOR 24 UUR UITSCHAKELEN (UIT)  
Druk op de UIT (= OFF) knop van de wekker; de wekker zal dan de volgende dag op dezelfde tijd 
afgaan. Als u de wekker niet heeft uitgeschakeld, zal deze voor maximaal 2 uur continu afgaan en zal 
daarna automatisch uitgeschakeld worden.  

7 - AAN/UIT SCHAKELAAR VAN HET BELSIGNAAL (A+T / OFF / T) 
- A+T (wekker + telefoon): voor het afgaan van de wekker en het bellen van de telefoon  
- UIT (= OFF): de wekker en het belsignaal staan uit.  
- T (telefoon): voor het bellen van de telefoon.  

8 - WERKING VAN DE TELEFOON 
- Zorg ervoor dat de telefoon conform de gebruikershandleiding van de telefoon is opgesteld en 

verbonden is zoals in de sectie over installatie getoond is.  
- Zet de AAN/UIT schakelaar van het belsignaal in de A+T of de T stand voor het 

afgaan/bellen.  
- Kies welke van de wekstanden u wenst om u te waarschuwen dat u een binnenkomend 

gesprek heeft  (zie bladzijde 3: V, V+S, S+F 
���

F+V).  
- Wanneer de gekozen wekstand aangeeft dat u een binnenkomend gesprek heeft, neem dan 

de handset ter hand en beantwoord de oproep. Wanneer het gesprek beëindigd is, legt u de 
handset terug en het apparaat zal klaarstaan om eventueel het volgende gesprek aan te 
geven.  

9 - DIMMERSCHAKELAAR ( ) 
Stel de helderheid van het display af door de stand van de regelaar aan de achterkant van uw 
WAKE’N’SHAKE PLUS te veranderen.  

10 - VOLUME (VOLUME)  
Dit stelt het volume van het belsignaal en het wekgeluid in.  

11 - TOON (TOON)  
Dit stelt de toon van het wekgeluid in.  

12 - TRILSCHAKELAAR (  - / +) 
Dit stelt de beweging van het trilkussen in op Laag (Lo / -) of Hoog (Hi / +).  

BACK-UP M.B.V. EEN BATTERIJ 
Het is voor de werking van de klok niet nodig om er een batterij in te steken. Echter, met een batterij 
back-up zal de klok in geval van een stroomonderbreking of het verbreken van het contact tussen de 
wisselstroomadapter en de wandcontactdoos de tijd en de wekinstellingen blijven 
weergeven/bewaren.  

Controleer de conditie van de batterij eens per jaar en vervang eventueel een oude batterij. Een 
lekkende batterij kan grote schade aan uw klok veroorzaken.  
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GARANTIE 
Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 1 jaar. 
Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u 
problemen ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op 
www.geemarc.com. Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet 
door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden 
door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is. De Geemarc garantie beperkt op 
geen enkele manier onze wettelijke rechten. 

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET 
BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT. 

 

N.B.: De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk. 

 

Verklaring: Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere 
relevante condities van de Richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-
eindapparatuur en in het bijzonder aan Artikel 3, paragraaf 1a, 1b en 2. 

De comformiteitsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com. 

 
WAARSCHUWING: Interferentie van radiofrequenties kunnen een hoorbaar geluid van dit apparaat 
veroorzaken. Het geluid zal stoppen als de interferentie stopt.  

RECYCLE RICHTLIJNEN 
De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) is opgesteld om 
producten die aan het einde van hun nut zijn gekomen op de beste manier te recyclen. Wanneer dit 
product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet in uw huishoudelijke afvalbak. Gebruik liever een 
van de volgende stortingsopties:  

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het product in 
een daartoe geschikte AEEA container.  

- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij 
dit accepteren.  

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt  u het 
milieu.  

 

 
Bezoek ons op 

www.geemarc.com 
voor productondersteuning en hulp 

telefoon 020-616 6789 
email: info@phone-master.nl 

 


