
HANDLEIDING
Leveringsomvang
● Wake & Shake Light  ● Lichtnet adapter  ● Handleiding ● 1 Trilschijf

Tekens en symbolen
 WAARSCHUWING: Kans op letsel of schade aan gezondheid.

 BELANGRIJK:      Waarschuwing inzake mogelijk schade aan apparaat.

 OPMERKING:       Belangrijke informatie.

1. Veiligheidsvoorschriften

 
WAARSCHUWING    

 Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde lichtnetadapter en het voltage zoals
op de lichtnetadapter is aangegeven.

 Gebruik het apparaat niet indien beschadigd.

 In geval van een defect of foutieve werking: schakel het apparaat meteen uit en neem
de lichtnetadapter uit het stopcontact.

 Trek niet aan de kabel van de lichtnetadapter om deze zo uit het stopcontact te trekken.

 Raak nooit de lichtnetadapter aan met natte handen. 

 Verplaats of draag nooit het apparaat door het aan de electrakabels op te tillen.

 Houd verpakking buiten het bereik van kinderen (verstikkingsgevaar). 

 Zorg dat niemand over de (lichtnet)kabel(s) kan struikelen.

 Gebruik het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving.

2. Gebruiksdoel
De Geemarc Wake-up Light wekt u op een prettige en natuurlijke manier. 
De LED lamp gaat steeds feller  branden,  net als de opkomende zon, zodat uw ogen
langzaam aan het licht kunnen wennen en uw lichaam zich rustig kan voorbereiden op de
nieuwe dag. De lichtsterkte kunt u desgewenst aanpassen. Tegelijk met de gesimuleerde

zonsopgang, kunt u een geluidsalarm instellen om u te helpen wakker te worden. Daarbij
kunt u kiezen uit de radio, MP3, een 'beep'-geluid of de keuze uit vijf natuurgeluiden Ook
kunt u de trilschijf gebruiken. 
De Geemarc Wake-up Light zorgt voor een prettige start van de dag!.

3. Functies:
 Klok
 Wekker met gesimuleerde zonsopgang 

en geluidsalarm
 2 wektijden instelbaar
 Radio
 MP3 aansluiting

 5 natuurgeluiden
 Trilschijf
 Welterusten / inslapen
 LED lamp
 Sfeerverlichting.
 USB laadaansluiting voor smartphone. 

 
WAARSCHUWING    

 Het  apparaat  is  alleen  bedoeld  voor  de  toepassingen zoals  in  deze  handleidingen
beschreven.  De fabrikant  /  leverancier  is  niet  aansprakelijk  voor  enige  schade  ten
gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik.

4. Ingebruikstelling
 Verwijder de verpakking en controleer of alle aangegeven onderdelen aanwezig zijn.

 Controleer het apparaat, voedingskabels, kabels en lichtnetadapters of schade.
Plaats het apparaat op een stevig, vlak oppervlak.

 Plaats het apparaat ca. 40 cm van uw hoofd.

 Verwijder het klepje van het batterijvakje aan de achterzijde en plaats 4x AA batterijen,
waarbij  u  op  de correcte  polartiteit,  zoals  aangegeven in  het  batterijvakje,  dient  te
letten.  Deze  batterijen  dienen  om  bij  stroomonderbreking  de  instelde  (wek)tijd  te
behouden (niet om de wekker daarop te laten werken).

 Sluit de lichtnetadapter aan aan de onderzijde van de wekker. 

 Steek de lichtnetadapter in het stopcontact; de display van zal gaan branden en u kunt
uw wekkert in gebruik gaan nemen. 

 OPMERKING

U kunt op 2 manieren naar de normale weergave gaan:

-- door de TONE knop in te drukken (A8); dient als ''einde'' of ''terug''

-- door 6 seconden te wachten; de wekker springt dan vanzelf terug

5. Beschrijving
 voorkant                                                  achterkant

A1. LED lamp

A2. SET/MEM knop (instelling tijd en radiostations)

A3. ALARM knop (instelling wekker en alarm bron)

A4. RADIO knop (inschakeling radio)

A5. SNOOZE knop (sluimer-functie, ''good-night'' inslapen en ''wake-up'' licht ) 

voorkant                                               achterkant

A6. TONE knop (instelling volume en alarmtoon)

A7. LIGHT knop (aan/uit-schakelen van de lamp / instelling achtergrondverlichting /
            kleurkeuze lamp)

A8. UP/Down knop (instelling tijd, wektijd en alamvolume)

A9. Aux Input plug (aansluiting MP3 externe muziekbron)

A10. USB aansluiting (laadaansluiting voor smartphone)

A11. Batterijvak

A12. Trilschijf-aansluiting

A13. Reset (terug naar fabrieksinstellingen)

A14. 220 volt lichtnet adapter

6. Display

B1. Klok / wektijd of radio frequentie

B2. Lamp symbool

B3. Inslapen / Good Night 

B4. Trilschijf

B5. 'Beep'' wekgeluid

B6. Radio

B7. ''Meeuw'' geluid

B8. ''Wind'' geluid

B9. ''Regen'woud' geluid

B10. ''Kikker'' geluid

B11. ''Vogel'' geluid

B12. FM radio frequentie

B13. Wekker 1

B14. Wekker 2

B15. Sluimer

B16.  Radio station geheugen



7. Gebruik

7.1 Instellen van de tijd

 Druk aan de rechterzijde kort op SET MEM   de display gaat knipperen. 12:00

 Druk aan de linkerzijde op ▲ om de UREN in te stellen. 12
 Druk op ▼ om de MINUTEN in te stellen    00

 Druk op SET MEM   U kunt nu kiezen tussen 12 of 24 uurs weergave 
middels de ▲ / ▼ toetsen.

12 hr

 Druk op SET MEM  , U kunt nu de SLUIMERTIJD (Snooze) instellen 
tussen 5 en 30 minuten (standaard is 5 minuten) met de ▲ / ▼ toetsen.

ZZ 05

 Druk op SET MEM   De tijd is nu ingesteld. 12:00

7.2 Instellen van de wekker(s) (alarm)
 Druk 1x snel op ALARM , om wektijd-1 te kiezen  

Druk 2x snel op ALARM , om wektijd-2 te kiezen  .

 Pas op: de wektoon wordt bij de volgende stap LUID weergegeven!

 INSCHAKELEN van wektijd-1 resp. wektijd-2 door ALARM  
ingedrukt te houden totdat OFF verdwijnt

    UITSCHAKELEN op dezelfde wijze totdat OFF verschijnt.

 Nu kunt u de WEKTIJD-1 (of wektijd-2) instellen
     Druk op ▲ om de UREN in te stellen

Druk op ▼ om de MINUTEN in te stellen.

 Druk één of meerdere keren op SET MEM  om de WEKTOON te 
selecteren. 
U  kunt kiezen uit: vogel, kikker, regen, wind, meeuw, radio of beep

Druk op ALARM  om te bevestigen, de wektoon is nu ingesteld

 Druk op SET MEM  om de TRILSCHIJF in / uit te schakelen  

 Druk op ALARM , wektijd-1 is nu ingesteld en  brandt.
Indien Iwektijd-2 was geselecteerd, dan brandt .

 Tijdens ''alarm'' kunt u de ALARM  knop indrukken om de wekker 
permanent te stoppen

7.3 Instellen ''Wake-Up'' lamp (''Sunrise'')

 Houd de  SNOOZE knop aan de voorzijde ingedrukt.
De actuele stand van de lamp wordt getoond; af fabriek is OFF (uit)

 Druk op ▲ of ▼ om te tijdsduur in te stellen (15 of 30 minuten)

OFF

De Sunrise-lamp is nu ingeschakeld en zal 15 of 30 minuten voordat de 
wekker afgaat inschakelen en langzaam in sterkte toenemen. 
Op de display staat 

15
30

7.4 Uitschakelen van de wekker
 Druk 1x snel op ALARM , om wektijd-1 te kiezen  

Druk 2x snel op ALARM , om wektijd-2 te kiezen

 Houd de ALARM  knop ingedrukt totdat OFF verschijnt
De gekozen wekker1 (of -2) is nu uitgeschakeld

7.5 Inschakelen van de wekker
 Druk op ALARM  totdat OFF verdwijnt. De wekker is geactiveerd.

 
OPMERKING De lamp is uitgeschakeld als de wekker op OFF staat.

7.6 Klank van de wekker
 Druk op TONE  (in de normale ''tijd''-stand)

De wekker geeft de ingestelde ''beep'' klank weer; af fabriek is dat #5

 Druk op ▲ of ▼ om uw keuze te maken uit 10 klanken

F05

7.7 Volume
 Druk op ▲ of ▼ (in de normale ''tijd''-stand)

Op de display verschijnt het ingestelde volume; af fabriek is dat U08

 Druk op ▲ of ▼ om uw keuze te maken tussen U08 en U20 (max).

U08

7.8 Aansluiten van de Trilschijf
 Sluit de trilschijf aan de achterzijde aan bij .

7.9 Lamp
 Druk op LIGHT   om de lamp IN te schakelen (in de normale ''tijd''-stand)

De lamp schakelt stapsgewijs in terwijl  op de display brandt.

 Druk op ▲ of ▼ om de lichtsterkte te regelen tussen L07 en L15 (max).
De af-fabriek instelling is L07.

 Druk nogmaals op LIGHT  om de lamp UIT te schakelen.

7.10 Radio
 Om de radio te gebruiken dient de witte antennekabel ''los'' te 

hangen (niet opgerold gebruiken)

 Druk op RADIO   (in de normale ''tijd''-stand)

De ingestelde radio-frequentie verschijnt op de display.

 Druk op ▲ of ▼ om de frequentie in te stellen.

 Tip: een automatische scan start u door de ▲ of ▼ knop kort in te
drukken totdat u op de display de frequentie snel ziet lopen.

 Volume-aanpassing van de radio tijdens het luisteren:

     Druk op TONE . De actuele volumestand wordt getoond .

 Gebruik de ▲ of ▼ knoppen om het volume naar wens in te 
stellen tussen U00 en U12 (max).

7.11 Radio Station voorkeuzes / Luisteren naar Radio Stations
 Afstemmen op voorgeprogrammeerde radiostations:

Druk tijdens luisteren naar de radio één of meerdere keren op SET MEM
. Op deze wijze loopt u door de radiostations S01 > S02 …....> S10.

7.12 Goodnight / Welterusten

 Druk aan de voorzijde op  SNOOZE tot OFF SLEEP verschijnt.

 Druk op ▲ of ▼ om de ''inslaaptijd'' te kiezen (5 tot 90 minuten).

Druk op TONE  om de instelling af te ronden of wacht 6 seconden. 

     Op de display verschijnt een knipperend  SLEEP

 Na verstrijken van de ingestelde tijd zal de radio, MP3 of weergave van een
natuurgeluid (vogel, regen, etc) uitschakelen.

 Langer drukken op SNOOZE knop toont u de nog resterende tijd.

OFF

7.13 Display verlichting

 Houd de LIGHT  knop ingedrukt tot de ingestelde helderheid van de 
display wordt weergegeven. 
Elke keer dat u vervolgens op de LIGHT knop drukt wordt de display 
verlichting aangepast (U01 tot max U04; U03 is de af-fabriek instelling).

U03

7.14 MP3 weergave

 Druk op RADIO .

 Sluit de MP3 -speler met een kabeltje aan op de  plug aan de 
achterzijde; AU verschijnt op de display.

 Volume-aanpassing van de radio tijdens het luisteren:

Druk op TONE . De actuele volumestand wordt getoond op de display.

 Gebruik de ▲ of ▼ knoppen om het volume naar wens in te stellen tussen 
U00 en U12 (max).

AU

7.15 Lader voor uw smartphone
 Uw wekker beschikt aan de achterzijde over een USB-laadaansluiting voor 

uw smartphoneladen  .

8. Reiniging en onderhoud
 Reinig het apparaat met een droge doek.
 Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen.
 Bescherm het product tegen vallen, stoten en andere van buitenaf komende onheilen,

vocht, stof, chemicaliën en sterke temperatuurswisselingen. Plaats het product niet in
de volle zon of dichtbij ovens of verwarmingen,

9. Technische gegevens
 Afmetingen:120 x 170 x 120mm / Gewicht: ca. 508g
 Voltage voeding: 100-240V; 50/60Hz; 0.7A
 Beschermingsklasser II
 Uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis
 Radiofrequentie bereik: 87.5-108.0 MHz FM 
 Verlichting: 300lux

10. GARANTIE 
Dit  Geemarc  product  wordt  gegarandeerd  voor  een  periode  van  2  jaar  vanaf  de
aankoopdatum.  Gedurende  deze  periode  zijn  alle  reparatiekosten  of  de  kosten  van
vervanging (naar  keuze van Geemarc) kostenloos.  Should you experience a problem
then contact our help line or visit our website at www.geemarc.com. 
De garantie dekt geen valschade, waterschade, breuk, schade veroorzaakt door lekkage
van  batterijen,  schade  aan  bekabeling  noch  normale  veroudering.  Het  produkt  mag
uitsluitend worden geserviced door een Geemarc servicecenter. 
De garantie van Geemarc bepekt in geen enkel opzicht uw wettelijke rechten. 
BELANGRIJK: UW AANKOOPBEWIJS IS ONDERDEEL VAN DE GARANTIE EN DIENT
IN GEVAL VAN EEN GARANTIECLAIM OVERLEGD TE WORDEN.

11. DECLARATIONS:
CE RICHTLIJNEN
Geemarc Telecom SA verklaart dat dit apparaat in overeenstmming is met de richtlijnen 
zoals als vastgelegd in RED 2014/53/UE.
De conformiteitsverklaring kan op www.geemarc.com worden ingezien.

Recycling
Aan het einde van de levensduur van dit  apparaat  dient  u het  als chemisch afval  te
beschouwen. Gooi het apparaat a.u.b. niet in de vuilnisbak, maar verwijder de batterijen
en geeft batterijen en toestel gescheiden af bij een depot voor chemisch afval.
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