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um den Alarm auszustellen, und ihn für den nächsten Tag wieder einzustellen. Die entsprechende 

, daraufhin wird der Alarm kurzzeitig 
ausgestellt und die entsprechende Alarmanzeige blinkt weiterhin. Der Alarm ertönt erneut, 

 
 

 gedrückt, 

 gedrückt, um die Projektionsansicht auf 
, um die 

Verbinden Sie das Ladekabel (nicht mitinbegriffen) Ihres Mobiltelefons mit dem A-Typ USB- Anschluss 
, und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem mobilen Gerät. Der 

adapter, der mit dem Wecker geliefert wurde (5V 1,2A) 
entuell nicht aus, um Ihr 

 Taste 2 Sekunden lang gedrückt, daraufhin startet der Testmodus automatisch, 
Lo) 

, um den Testmodus 

g funktionieren, könnte dies durch 
eine elektrostatische Entladung oder eine anderweitige Störung verursacht worden sein. Ziehen Sie 

ernen Sie die 
Sicherheitsbatterie). Lassen Sie das Gerät einige Minuten stehen und stecken Sie den Adapter wieder 
in die Steckdose, um den Wecker wiedereinzustellen. Der Wecker wird auf die Standardeinstellungen 

1. Platzieren Sie Ihren Wecker auf einer stabilen Oberfläche, nicht im direkten Sonnenlicht und 

 
 

hen Tuch, welches nur mit milder Seife und Wasser 
r 

cher, dass 

4. Sollte das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden, wie einen Monat oder länger, 
he Verätzung zu vermeiden. Sollte das Batteriefach 

e Batterien aus. 
krofon zu entfernen. 

um. Während 
s. 

 
t 

hschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen 
 

Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc- Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.  
 IM 

 Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit 230 V und 50 Hz 
pparat 

romzufuhr abzustellen, müssen Sie 
entweder das Kabel vom Wandstecker unterbrechen oder den Netzadapter vom Apparat abziehen. 

etzt, um Geräte am Ende 
ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln. Wenn dieses Produkt 

prechenden WEEE Müllcontainer. Werfen 

 

BEDIENUNGSANLEITUNG
Raadpleeg onze website: www.geemarc.com voor een maximaal datum gebruikershandleiding, 

omdat er belangrijke updates kunnen zijn enveranderingen waar je op moet letten. 
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT 

INSTALLATIE  
Steek de AC/DC adapter in een wisselstroom (AC) stopcontact en steek daarna de gelijkstroom 
(DC) steker in de achterkant van de klok. Uw klok zal nu werken.  
Het stopcontact moet zich vlakbij het apparaat bevinden en gemakkelijk te bereiken zijn. 

PLAATSING VAN DE RESERVEBATTERIJ  
Uw klok heeft twee AAA batterijen nodig (niet meegeleverd) om voeding te leveren bij een tijdelijke 
uitval van de stroom. 
1. Plaats uw klok ondersteboven op een plat oppervlak.  
2. Verschuif het batterijdeksel aan de onderkant van de klok en verwijder het.  
3. Steek twee nieuwe AAA batterijen in het batterijvakje; let op de juiste + en – polariteit.  
4. Zet het batterijdeksel terug.  
Het is voor de werking van de klok niet nodig om er een batterij in te steken. De reserve batterij 
dient alleen maar om de tijd- en alarminstellingen te behouden voor het geval er een stroomuitval 
is of de AC/DC adapter losgekoppeld raakt. Als de AC/DC voeding onderbroken wordt, gaat de 
LCD display uit en werkt het alarm niet.  
Controleer de conditie van de batterijen eens per jaar en vervang eventueel de oude batterijen. 
Een lekkende batterij kan schade aan uw klok veroorzaken. 

TIJD EN SLUIMERDUUR INSTELLEN  

1. Druk eenmaal op , de uurcijfers ‘0’ knipperen. Druk op  of  om het uur te wijzigen 
(houdt  of  ingedrukt om de gewenste waarde sneller te bereiken). 

2. Druk nogmaals op ; de minutencijfers ‘00’ knipperen. Druk op of  om de minuten 
te wijzigen (houdt  of  ingedrukt om de gewenste waarde sneller te bereiken). 

3. Druk nogmaals op ;; de display toont ‘24Hr’ en knippert. Druk op  of  om ‘12Hr’
of ‘24Hr’ te kiezen.  
Als ‘12Hr’ gekozen wordt, dan verschijnt AM of PM in de linker bovenhoek om aan te geven of 
het ochtend of middag / avond is. 

4. Druk nogmaals op ; de display toont ‘n05’ en knippert. Druk op  of  om uw 
sluimertijd vanaf 5 tot 60 minuten in te stellen. 

5. Druk nogmaals op ; om de instellingstand te verlaten. Als er geen toets ingedrukt wordt, 
zal de instellingstand automatisch na 10 seconden gesloten worden. 

HET ALARM INSTELLEN (standaard is 6 uur AM)  

1. Druk op , en houdt deze ingedrukt; AL verschijnt en de uurcijfers van de alarmklok knopperen. 

Druk op of  om het uur te wijzigen (houdt of  ingedrukt om de gewenste 
waarde sneller te bereiken). 

2. Druk nogmaals op  de minutencijfers van de alarmklok knipperen. Druk op  of 

om de minuten te wijzigen (houdt  of  ingedrukt om de gewenste waarde sneller te 
bereiken).

3. Druk nogmaals op , ‘HI’ en  knipperen (vibratie op hoog niveau). Druk op  of 

 om ‘LO’ (vibratie op laag niveau) te kiezen. 

4. Druk nogmaals op  en ‘F1’ en “ ” knipperen. Druk op of  om de alarmtoon 
(frequentie) te kiezen: F1(lage toon, 800 Hz), F2(tussentoon, 1 KHz), F3(hoge toon, 1,5 Hz).

5. Druk nogmaals op  en ‘L1’ en “ ” (laag) knipperen. Druk op  of  om het 
geluidsniveau van het alarm te kiezen :  L1 (laag), L2 (medium), L3 (hoog).

6. Druk nogmaals op ; de display toont ‘A60’ en knippert. Druk op of  om uw 
sluimertijd vanaf 5 tot 60 minuten in te stellen. 

7. Druk nogmaals op  om de instellingstand te verlaten. Als er geen toets ingedrukt wordt, 
zal de instellingstand automatisch na 10 seconden gesloten worden. 

DE ALARMSTAND KIEZEN  

1. In de stand van normale tijd tonen drukt u eenmaal op  op een tijd dat het/de alarm(s) 
geactiveerd moet(en) worden; de bijbehorende alarmindicator(s) aan de linkerkant van de 
display gaan aan:  

alleen het trilkussen 
van het alarm is 
geactiveerd

zowel het geluid 
als het trilkussen 
werken

zowel het stroboscopisch 
licht als het trilkussen 
werken

zowel het stroboscopisch 
licht en geluid als het 
trilkussen werken 

2. Press  om alle alarmen uit te zetten; alle , , , ALARMTIJD en AL alarmindicators 
gaan uit. 

Opmerking: Verzeker u ervan dat het trilkussen is verbonden met de achterkant van de alarmklok 
(erin gestoken is) om het trilkussen te kunnen gebruiken. 

HET ALARM STOPPEN EN RESETTEN OM DE VOLGENDE DAG AAN TE GAAN 

Als het alarm afgaat, knippert de bijbehorende alarmindicator. Druk eenmaal op  om het alarm 
te stoppen en te resetten om de volgende dag ‘Aan’ te gaan. De bijbehorende alarmindicator zal 
op de display ‘Aan’ blijven staan. 

SLUIMEREN GEBRUIKEN 
Als het alarm afgaat, drukt u eenmaal op ; het alarm stopt tijdelijk en de bijbehorende 
alarmindicator blijft knipperen. Het alarm zal opnieuw afgaan nadat de ingestelde sluimerduur voorbij is.

HI-MED-LO DIMMER GEBRUIKEN (TIJDCIJFERS) 

Er is een helderheidsbediening met drie niveaus voor het licht aan de achterkant. Druk op 
om de helderheid (HI / MED / LO) van het licht aan de achterkant aan te passen. Kan alleen als de 
klok niet afgaat. 

ZAKLANTAARN GEBRUIKEN 
Druk op  en houdt dit ingedrukt om de zaklantaarn aan te zetten. Druk op  en 
houdt dit ingedrukt om de zaklantaarn uit te zetten. 

DE PROJECTIE GEBRUIKEN (werkt alleen m.b.v. de adapter) 

1. Druk eenmaal op  om de projectie aan te zetten.  

2. Druk eenmaal op  om de dimmer van de projectie aan te zetten. 

3. Druk nogmaals op  om de projectie uit te zetten. 

4. Als de projectie aan staat, drukt u op  en houdt deze ingedrukt om de projectie ondersteboven 
te zetten. Gebruik de draaiknop aan de rechterkant van uw apparaat om de projectie 90o te draaien. 

UW MOBIEL APPARAAT OPLADEN VIA DE USB UITGANG 
Verbindt de oplaadkabel (niet meegeleverd) van uw mobiel apparaat met de A-type USB uitgang 
aan de achterkant van het apparaat en verbindt het andere uiteinde met uw mobiel apparaat. De 
klok zal uw mobiel apparaat automatisch opladen.
Opmerkingen:  
1.Overtuig uzelf ervan dat de originele kabel van uw mobiel apparaat voor het opladen wordt 

gebruikt. 
2.Overtuig uzelf ervan dat de met de klokradio meegeleverde adapter (5V 1,2A) gebruikt wordt 

om uw klok van stroom te voorzien. Het gebruik van andere adapters kan verhinderen dat u uw 
mobiel kan opladen. 

3.iPad en Notebook kunnen niet m.b.v. uw klokradio opgeladen worden. 
4.Uw mobiel apparaat laadt NIET op wanneer het alarm actief is of afgaat. 

TESTSTAND 

Druk op  en houdt deze 2 seconden lang ingedrukt en de teststand doorloopt de test van het 
alarmgeluid van de zoemer, het knipperen van het stroboscopisch licht en de vibratie (HI – LO) die 
één cyclus van ca. 27 seconden doorloopt. Druk eenmaal op  om de teststand af te sluiten.

PROBLEMEN OPLOSSEN 
Als uw klok irrelevante tijden toont of niet naar behoren werkt (wat veroorzaakt kan worden door 
elektrostatische ontlading of een andere storing), dan ontkoppelt u de DC steker om de AC voeding 
te onderbreken (met verwijdering van de reservebatterij), wacht een paar minuten en verbindt daarna 
de adapter om uw klok opnieuw van stroom te voorzien.  
Uw klok zal terug keren naar de fabrieksinstellingen die u volgens uw voorkeuren weer moet instellen.

GOED VOOR UW PRODUCT ZORGEN 
1. Plaats uw klok op een stevig oppervlak, verwijderd van direct zonlicht of extreme hittebronnen 

of vocht.  
2. Bescherm uw meubilair als u uw klok op natuurlijk hout of een verniste afwerking plaatst door 

een doek of beschermend materiaal te gebruiken tussen uw klok en het meubilair. 
3. Maak uw klok schoon met een zachte doek, bevochtigd met milde zeep en water. Sterkere middelen 

zoals benzeen, spiritus en dergelijke materialen kunnen de behuizing van uw klok beschadigen. 
Zorg ervoor dat de klok ontkoppeld is voor het schoonmaken. 

4. Als het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt (een maand of langer) verwijder dan de 
batterijen om corrosie te voorkomen. Mocht het batterijvakje vuil of aangetast worden, maak 
dan het vakje grondig schoon en vervang de batterijen. 

5. Gebruik van tijd tot tijd een borsteltje om vuil zorgvuldig van de microfoon te verwijderen. Het 
borsteltje moet zachte, schone en droge borstelharen hebben. 

SPECIFICATIES 

Alarmduur 
: Instelbaar van 5 tot 
60 minuten 

Standaard instellingen

Tijdsformaat: 24 uur

Sluimerduur 
: Instelbaar van 5 tot 
60 minuten 

Tijd: 0:00
Alarm: 6:00 (AM)

Hoorbaar alarm : 95 dB op 1m 
Alarm en trilkussen niveau: Hoog(Hi)

Alarm geluidsfrequentie: F-1
Alarm geluidsniveau: L1 (laag)

Alarmduur: A60(5 minuten)
Sluimerduur: n05 (5 minuten)

GARANTIE   
Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. 
Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u een 
probleem 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 uw wettelijke rechten.  
BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET 
BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

VERKLARINGEN: 

CE Richtlijnen: Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en 
andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG betreffende radio- en 
telecommunicatie-eindapparatuur. 
De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com 

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 wisselstroomadapter uit de wandcontactdoos halen. Zorg er bij 
installatie voor dat u gemakkelijk bij de contactdoos van het lichtnet kunt komen. 

Recycle richtlijnen 
De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is 
opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste 
manier voor hergebruik geschikt te maken. 
Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil. 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. 

Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com 
E-mail: customerservices@geemarc.com
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