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ANHANGTCL 400

Model : TCL 400 
Input 5.0V     2A, USB:5V     1A 
Audioline GmbH, 
41460 Neuss, Germany
Made in China
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1 WAVE/▼-toets
2 SET-toets
3 Sluimer-/dimmertoets
4 AL SET/SELECT-toets
5 SMOKE/▲-toets
6 Microfoon
7 Indicatorlampje "Trilalarm aan"
8 Indicatorlampje "Rookmelderdetectie aan"
9 Indicatorlampje "Wektoon aan"
10 Indicatorlampje "Weklicht aan"
11 Weklicht
12 Indicatorlampje "Automatische tijdinstelling aan"
13 Indicatorlampje "PM" 
14 Instelling wektoonvolume
15 Batterijvak (voor noodbatterij)
16 Aansluiting voor trilkussen
17 Aansluiting voor adapter
18 USB-uitgang voor laden van mobiele telefoons enz.

Verpakkingsinhoud
•  Wekker
•  Adapter 5 V, 2 A
•  Handleiding



ANHANG

55

N
L

IN GEBRUIK NEMEN

In gebruik nemen
Opgelet: Gebruik enkel de meegeleverde adapter, want andere

adapters kunnen het apparaat beschadigen. De toegang tot de

adapter mag niet worden belemmerd door meubels of andere

voorwerpen. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur

bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Noodbatterij

Voor het overbruggen van een korte stroomuitval of het kort
verwijderen van de adapter uit het stopcontact kunt u een
noodbatterij (lithiumbatterij CR2032) gebruiken. Dan blijven de
instellingen van de tijd en de wektijd behouden. Tijdens een
stroomuitval wordt de tijd niet aangegeven en werkt de wekker niet.
Als u geen batterij hebt gebruikt, gaan bij een stroomuitval de
instellingen van de tijd en de wekker verloren. Bij een stroomuitval
's nachts heeft dat tot geval dat u de volgende morgen niet op de
gewenste tijd wordt gewekt.
Vervang om veiligheidsredenen de batterij elk jaar. Uitgelopen
batterijen kunnen het apparaat beschadigen.
Om de batterij te vervangen, legt u het apparaat op een effen
ondergrond met de rugkant naar boven gericht. Verwijder het
deksel van het batterijvak en leg een lithiumbatterij type CR2032 er
met de +-pool naar boven gericht in. Sluit het batterijvak.
LET OP: Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een
verkeerd type.
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Ontvangstkwaliteit afhankelijk van omgeving
Uw radiowekker ontvangt de correcte tijd via een radiosignaal.
Zoals bij alle radiogestuurde apparaten kan de ontvangst worden
aangetast door zaken zoals:
• grote afstand tot de zender;
• bergen en dalen in de omgeving;
• hoge gebouwen;
• spoorlijnen, hoogspanningskabels enz.;
• autosnelwegen, luchthavens enz.;
• bouwplaatsen in de omgeving;
• betongebouwen;
• elektrische apparaten;
• computers en televisietoestellen;
• rijdende voertuigen.
Plaats de wekker op een plek met optimaal signaal, m.a.w. in de
buurt van een venster en uit de buurt van metalen oppervlakken of
elektrische toestellen.

Ontvangst van het tijdsignaal
Nadat u de wekker hebt ingeschakeld, begint hij het radiosignaal
met gedimde cijfers (weinig helder) te ontvangen. Het
indicatorlampje knippert.
•      Het signaal wordt ontvangen (indicatorlampje knippert)
•      Correcte ontvangst (indicatorlampje brandt zonder knipperen)
•      Fout bij ontvangst (indicatorlampje gaat uit).
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Ontvangstmodus en signaalsterkte
Druk tijdens het ontvangen van het signaal eenmaal op de
WAVE/▼-toets om de ontvangstmodus en signaalsterkte te zien:
• Als de wekker een signaal detecteert, verschijnen in de display

3 balken .
• Als de ontvanger een zwak of geen signaal detecteert,

verschijnt in de display of .
• Tijdens het ontvangen van het signaal kan de signaalsterkte

variëren tussen 1, 2 en 3 balken. Dat is normaal, omdat de
ontvanger het tijdsignaal en alle andere signalen tegelijkertijd
detecteert.

• Druk opnieuw eenmaal op de WAVE/▼-toets om terug naar
de tijdweergave te schakelen terwijl het indicatorlampje
knippert.

Automatische en handmatige ontvangst
Automatische ontvangst

Uw wekker start de automatische ontvangst elke dag om
01:00, 02:00 en 03:00 uur. Als het signaal niet voor 03:00
uur ontvangen is, dan start de ontvangst om 04:00 uur. Wanneer
ook dat mislukt, wordt de ontvangst een laatste maal om 05:00 uur
opgestart. Als ook dat mislukt, dan begint de automatische
ontvangst de volgende dag om 01:00 uur.
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Handmatige ontvangst

Hou de WAVE/▼-toets ingedrukt. Uw wekker geeft nu een kort
signaal en begint met de handmatige ontvangst. Houd de
WAVE/▼-toets ingedrukt om de ontvangst van het radiosignaal
te beëindigen.
Wanneer uw wekker het tijdsignaal ontvangt, wordt de display
donker. Na ontvangst van het signaal wordt de display terug
ingesteld op de helderheid die u vóór de handmatige ontvangst
hebt ingesteld. Tijdens het ontvangen van het tijdsignaal werken
de toetsen niet.
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De tijd en sluimerduur instellen
(Duitse versie: standaardtijd bij 0:00 en 24u-tijdformaat)
(U.K. versie: standaardtijd bij 12:00 en 12u-tijdformaat. Geen
tijdzone ingesteld)
1. Druk eenmaal op de SET-toets; "00" knippert nu. Druk op

▲/▼ om de tijdzone in te stellen (alleen in duitse versie). 
“00” = GMT +1 uur ( bv. Duitsland)

  “01” = GMT +2 uur ( bv. Finland)
  “-01” = GMT 00 uur ( bv. Verenigd Koninkrijk)

2. Druk opnieuw op de SET-toets en de uurcijfers knipperen.
Druk op ▲ of ▼ om het uur in te stellen (houd de toets
ingedrukt om sneller door de cijfers te gaan).

3. Druk opnieuw op de SET-toets en de minutencijfers "00"
knipperen. Druk op ▲ of ▼ om de minuten in te stellen
(houd de toets ingedrukt om sneller door de cijfers te gaan).

4. Druk opnieuw op de SET-toets en in de display knippert het
tijdformaat. Druk op ▲ of ▼ om het tijdformaat "12Hr" of
"24Hr" te selecteren. Als u "12Hr" selecteert, dan begint het
indicatorlampje PM onderaan rechts te branden om de
namiddag aan te duiden. Er is geen AM-indicatorlampje.

5. Druk opnieuw op de SET-toets en in de display knippert
"05". Druk op ▲ of ▼ om de sluimertijd in te stellen tussen 5
en 60 minuten.

6. Druk opnieuw op de SET-toets om de instelmodus te
verlaten. Wanneer u ongeveer 10 seconden geen enkele
toets indrukt, schakelt de instelmodus automatisch uit.
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De wektijd instellen
1. Houd de AL SET/SELECT-toets ingedrukt; het

indicatorlampje en de uurcijfers van de wektijd
beginnen te knipperen. Druk op ▲ of ▼ om het uur van de
wektijd in te stellen (houd de toets ingedrukt om sneller
door de cijfers te gaan).

2. Druk opnieuw op de AL SET/SELECT-toets en de
minutencijfers van de wektijd knipperen. Druk op ▲ of ▼
om de minuten in te stellen (houd de toets ingedrukt om
sneller door de cijfers te gaan).

3. Druk opnieuw op de AL SET/SELECT-toets en in de
display verschijnt "HI" (hoge trilling). Druk op ▲ of ▼ om
"LO" (lage trilling) te selecteren.
Opmerking: een trilkussen is niet meegeleverd.

4. Druk opnieuw op de AL SET/SELECT-toets en in de
display knippert "F-1". Druk op ▲ of ▼ om de wektoon in te
stellen.

  • F-1 (lage toon, 800 Hz)
  • F-2 (standaard toon, 1 kHz)
  • F-3 (hoge toon, 1,5 kHz)

5. Druk opnieuw op de AL SET/SELECT-toets om de
instelmodus te verlaten. Wanneer u ongeveer 10 seconden
geen enkele toets indrukt, schakelt de instelmodus
automatisch uit.
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De wekmodus instellen
1. Druk, met de normale tijdsweergave in de display, op de

AL SET/SELECT-toets om de wekmodus in te stellen. Het
desbetreffende indicatorlampje op de linkerkant van de
display begint te branden:

  : Alleen trilling
  : Wektoon en trilling
  : Weklicht en trilling
  : Weklicht, wektoon en trilling

Opmerking: een trilkussen is niet meegeleverd.
2. Druk opnieuw op de AL SET/SELECT-toets om alle

weksignalen uit te schakelen. Alle indicatorlampjes, ,
en zijn uit.

Volume instellen
Stel met behulp van de volumeknop op de rechterkant van de
wekker het volume van het weksignaal in.
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Rookmelderdetectie
1. Houd de SMOKE/▲-toets ingedrukt; het indicatorlampje

begint te branden en de rookmelderdetectie is
geactiveerd. Zodra de microfoon van uw wekker een alarm
van een rookmelder ontvangt, begint het indicatorlampje

te branden en waarschuwt uw wekker u met:
• knipperende display "AL";
•  alarmtoon (afhankelijk van het volume van de wekker);
•  weklicht;
•  trilling (trilkussen niet inbegrepen).

2. Om het alarm te stoppen, drukt u op de SMOKE/▲-toets.
Het indicatorlampje blijft aan.

Opgelet: De rookmelderdetectie
is beperkt tot een afstand van 2,5
tot 3 meter van de rookmelder.
Het detecteren van een
rookmelder over een grotere
afstand of over een volledig
vertrek is niet mogelijk. 

Controleer af en toe of er zich geen vuil in de openingen van de
microfoon bevindt. Reinig de opening met een zacht penseel.

2
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Rookmelderdetectie controleren

Om de rookmelderdetectie te controleren, gaat u als volgt te werk:
Druk op de "Test"-toets op uw rookmelder en controleer of uw TCL
400 zich in de reikwijdte van uw rookmelder bevindt. Wanneer de
TCL 400 het alarm van uw rookmelder detecteert, dan waarschuwt
hij uw met:
• knipperende display "AL";
• alarmtoon (afhankelijk van het volume van de wekker);
•  weklicht;
•  trilling (trilkussen niet inbegrepen).

Weksignaal stoppen
Wanneer het weksignaal wordt gegeven, knippert de bijbehorende
wekmodusindicator. Druk eenmaal op de AL SET/SELECT-toets
om het weksignaal te stoppen en het opnieuw in te stellen voor de
volgende dag. De desbetreffende wekmodusweergave in de
display blijft aan.

De sluimerfunctie gebruiken
Wanneer het weksignaal wordt gegeven, drukt u op de sluimer-/

dimmer-toets . Het weksignaal wordt nu tijdelijk
stopgezet, maar de desbetreffende wekmodusweergave blijft
knipperen. Na het verlopen van de ingestelde sluitertijd wordt het
weksignaal opnieuw.
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Helderheid van de display instellen
U kunt de helderheid van de display in drie verschillende standen
zetten. Druk op de sluimer-/dimmer-toets om de
helderheid (HI/MED/LO) van de display in te stellen. Deze functie is
niet beschikbaar wanneer de wekker net een weksignaal geeft.

Een mobiele telefoon laden via de USB-ingang
Sluit de laadkabel (niet meegeleverd) van uw mobiele toestel aan
op de USB-ingang (type A) op de achterkant van het apparaat en
sluit het andere uiteinde aan op uw mobiele toestel.
Opmerking

• Gebruik uitsluitend de originele kabel om uw mobiele toestel op
te laden.

• Gebruik uitsluitend de met het toestel meegeleverde adapter
(5V/2A) om uw wekker van stroom te voorzien. Andere adapters
kunnen uw mobiele toestel niet laden.

• Het laden van een iPad en Notepad is niet mogelijk.
• Tijdens het ontvangen van het tijdsignaal en tijdens een

weksignaal kan de USB-ingang niet worden gebruikt om een
toestel op te laden.
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Technische specificaties/functies
Functies: tijd, wekker
Wekmodus: Weklicht, wektoon en trilling
Stroomvoorziening:
  Adapteringang 100-240 V AC, 

uitgang 5 V DC /  2 A. 
Noodbatterij (optioneel, niet inbegrepen):
  lithiumbatterij CR2032, jaarlijks te vervangen.

Specificaties
Alarmtijd 1 uur 
Sluimertijd 5 tot 60 minuten 
Basisinstellingen:
Tijdformaat 24 uur (Duitse versie),
      12 uur (Britse versie) 

Tijd 0:00 (Duitse versie),
      12:00 (Britse versie) 

Wekker 6:00 (AM) 
Wektoonvolume 
en Trilsterkte HI 
Wektoon F-1
Rookmelderdetectie UIT 
Sluimertijd 05 (5 minuten)
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Veiligheidsaanwijzingen
• Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig door en bewaar ze voor

toekomstige naslag.
• Gebruik elektrische apparaten niet in de buurt van water, bv. in

de buurt van badkuipen, wastafels, zwembaden, gootstenen, in
vochtige kelders of vergelijkbare ruimtes.

• Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond en bescherm
het tegen direct zonlicht en overmatige hitte of vocht.

• Laat voldoende vrije ruimte rond het apparaat. Zorg ervoor dat
de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.

• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het apparaat niet
bedekt zijn. Plaats het apparaat niet op bedden, zetels, tapijten of
vergelijkbare ondergronden die de ventilatieopeningen kunnen
versperren. Plaat het apparaat niet in gesloten ruimtes zoals
boekenkasten of inbouwkasten. Verwijder voorwerpen zoals bv.
tafelkleden, gordijnen of kranten die de ventilatieopeningen van
het apparaat kunnen versperren.

• Bescherm het apparaat tegen druppels en spatwater. Zet geen
met vloeistof gevulde reservoirs, bv. vazen, op of nabij het
apparaat. Het reservoir kan omvallen en de vloeistof kan de
elektrische veiligheid aantasten.

• Gebruik het apparaat en de adapter niet buitenshuis of in
ruimtes met een hoge luchtvochtigheid.

• Sluit het apparaat uitsluitend aan op een correct geïnstalleerd
stopcontact waarvan de spanning overeenkomt met de op de
adapter vermelde spanning.
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• Trek de adapter uit het stopcontact:
- tijdens onweer;
- voordat u het aangesloten apparaat reinigt;
- wanneer een storing optreedt;
- wanneer u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken.
Trek daarbij altijd aan de adapter zelf, niet aan de aansluitkabel.

• Open de behuizing nooit en haal er nooit onderdelen uit. Binnen
in de behuizing bevinden zich spanningsgeleidende onderdelen
die bij aanraking een elektrische schok kunnen veroorzaken.

• Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat. U
zou dan namelijk spanningsgeleidende onderdelen kunnen
aanraken.

• De aansluitkabel mag niet geknikt zijn of gekneld zitten. Houd de
aansluitkabel uit de buurt van hete oppervlakken en scherpe
kanten.

• Controleer het apparaat en de adapter regelmatig op schade.
Gebruik het apparaat nooit wanneer een van de componenten,
de adapter of de aansluitkabel zichtbare schade vertonen of
wanneer het apparaat gevallen is.

• Bescherm uw meubelstuk wanneer u het apparaat op het
geverfde houtoppervlak van een meubelstuk zet. Om afdrukken
van de rubbervoeten te voorkomen, legt u indien nodig een
slipvaste onderlegger tussen het apparaat en het meubel.
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Afvalverwijdering 
U bent wettelijk verplicht consumentengoederen op
geschikte wijze af te voeren. Het symbool hiernaast, dat
zich ook op de telefoon bevindt, betekent dat elektrische
en elektronische apparaten en batterijen gescheiden van
het huisvuil moeten worden afgevoerd. Elektrische of
elektronische apparaten dient u in te leveren bij een
verzamelpunt van een bevoegde afvalbeheerder.
Batterijen levert u in bij uw winkelier of bij bevoegde
verzamelpunten die daarvoor een geschikte container ter
beschikking stellen. De verpakkingsmaterialen moeten
worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale
voorschriften.

Onderhoud
•  Reinig het apparaat met een zachte doek dat uitsluitend met

een zacht sopje vochtig gemaakt is.. Sterkere middelen zoals
benzine of scherpe schoonmaakproducten kunnen het
oppervlak van het apparaat beschadigen. Controleer eerst of
de stekker van het apparaat uit het stopcontact verwijderd is
voordat u het apparaat schoonmaakt.

• Wanneer u het apparaat langere tijd, bv. een maand of langer,
niet zult gebruiken, verwijder dan de batterij, om te voorkomen
dat de batterij uitloopt. Als het batterijvak verroest of vuil is,
reinig het vak dan grondig en vervang de batterij.
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• Maak af en toe de microfoon schoon met een borstel met
zachte, schone en droge borstelharen.

Storingen oplossen
Wanneer uw wekker niet meer correct werkt of een verkeerde tijd
weergeeft (wat mogelijk door een elektrostatische oplading of een
andere storing veroorzaakt wordt), haal dan de stekker uit het
stopcontact en verwijder de batterij van de wekker. Wacht enkele
minuten, leg de batterij er weer in en steek de stekker weer in het
stopcontact. De wekker is nu terug in de uitgeleverde toestand
gezet en u moet hem opnieuw instellen.

Garantie
AMPLICOMMS-apparaten worden geproduceerd en getest met
de modernste productieprocessen. Nauwkeurig geselecteerde
materialen en geavanceerde technologieën zorgen voor een
probleemloze werking en een lange levensduur.
De garantieperiode bedraagt 24 maanden, berekend vanaf de
dag van aankoop. De garantie geldt niet voor de batterijen,
accu's of accupacks gebruikt in het product. Binnen de
garantieperiode worden alle defecten die te wijten zijn aan
materiaal- of fabricagefouten, kosteloos gerepareerd. De
garantie vervalt bij ingrepen aan het apparaat door de koper of
door derden. Schade die door onrechtmatige hantering of
bediening, natuurlijke slijtage, verkeerd opstellen of bewaren,
onrechtmatige aansluiting of installatie, geweld of andere
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externe invloeden is ontstaan, wordt niet gedekt door de
garantie. Wij behouden ons het recht voor, in geval van een
klacht, om naar eigen goeddunken de defecte delen te
repareren of te vervangen, of het volledige apparaat te ruilen.
Ingeruilde onderdelen of ingeruilde apparaten worden onze
eigendom. Aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten,
in zoverre ze niet gebaseerd zijn op opzet of grote nalatigheid
vanwege de fabrikant.
Indien uw apparaat toch een defect vertoont binnen de
garantieperiode, neemt u uitsluitend contact op met de
handelszaak waar u het AMPLICOMMS-apparaat hebt gekocht,
op vertoon van uw aankoopbewijs. Alle garantieclaims volgens
deze bepaling kunnen enkel geldig worden gemaakt bij uw
handelaar. Na twee jaar na aankoop en overhandiging van
onze producten vervallen de garantierechten.

Servicehotline
In geval van technische problemen kunt u contact opnemen met
onze service-hotline. Het telefoonnummer daarvan vind u op onze
website www.amplicomms.com

Bij garantieaanspraken neemt u contact op met uw handelaar.
De garantieperiode bedraagt 2 jaar. 
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Conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn:
1999/5/EG. De conformiteit met bovengenaamde richtlijn wordt
bevestigd door het CE-kenteken op het apparaat. De volledige
conformiteitsverklaring kunt u gratis downloaden van onze
website  www.amplicomms.com.
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