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WT350 Vibrerende alarmklok - GEBRUIKSHANDLEIDING

1. Eigenschappen 

Tijd van kwartsklok 

Dubbele dagelijkse sluimeralarmfunctie 

Timer- en stopwatchfunctie 

Dagelijkse alarmnotificatie d.m.v. vibratie of alarmgeluiden. 

 

2. Uiterlijk 

Deel A - LCD 

A1: Vibratie-icoontje A4: Alarmtijd 2 

A2: Tijd A5: Seconde/dag van de week 

A3: Alarmtijd 1  

Deel B -Toets 

 B6: Schuifschakelaar alarm 2 aan/uit 

B2: -toets B7: Schuifschakelaar alarm 1 aan/uit  

-  B8: Hoofdschakelaar: Schuifschakelaar voor 

functieselectie 

B4: Schuifschakelaar voor alarmmodus -knop 

B5: Schuifschakelaar voor alarmvolume  

Deel C - Structuur 

C1: Ophangoogje C3: Steun 

C2: Batterijklepje  

3. Aan de slag: 

Open het klepje van de batterijhouder. 

 -  

 Plaats het klepje van de batterijhouder weer terug. 
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4. Tijd- en alarminstelling 

4.1 Tijdinstelling: 

Druk in de tijdweergavemodus (hoofdschakelaar op 

-  

Schuif de hoofdscha

-

bevestigen en verder te gaan met de instellingen. 

- -12 en 12. Druk op 

 

- 3) om een taal te kiezen voor de dag van de week. Druk 

 

-

 

-

 

De -

 

- jaar in te stellen. Druk op de toets 

 

- -Maand 

of Maand-

-

 

-

hoofdschakelaar (B8) naar  om de instelling te bevestigen en terug te keren naar de normale tijdweergave.

Opmerkingen: 

Schuif de hoofdschakelaar (B8) op elk gewenst moment naar  om de instelling te bevestigen en terug te keren 

naar de normale tijdweergave. 

- instellingen sneller te doorlopen en de gewenste waarde sneller te 

bereiken. 

Er zijn 8 talen beschikbaar voor de dag van de week: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans, Deens 

en Russisch. De talen met de betreffende afkortingen voor elke dag van de week staan in de volgende tabel 

aangegeven. 

Talen Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 

Duits, GER SON MON DIE MIT DON FRE SAM 

Engels, ENG SUN MON TUE WED THU FRI SAT 

Deens, DAN  SON MAN TIR ONS TOR FRE LOR 
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Nederlands, 

NET

ZON MAA DIN WOE DON VRI ZAT

Italiaans, ITA DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB 

Spaans, ESP DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB 

Frans, FRA DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

Russisch, RU BC NH BT CP   NT  

4.2 Wekkerfunctie: 

4.2.1 Alarminstelling 

Schuif de hoofdschakelaar (B8) naar  om de instellingen voor de alarmtijd te openen. 

Alarmtijd ALM- -

 

Alarmtijd ALM- -

hoofdschakelaar (B8) naar  om de instelling te bevestigen en terug te keren naar de normale tijdweergave.  

Opmerkingen: 

Schuif de hoofdschakelaar (B8) op elk gewenst moment naar  om de instelling te bevestigen en terug te keren 

naar de normale tijdweergave. 

- ingedrukt om de instellingen sneller te doorlopen en de gewenste waarde sneller te 

bereiken. 

4.2.2 Modi voor alarmnotificatie 

 

U kunt de schuifschakelaar (B5) op de achterbehuizing gebruiken om het alarmvolume te verlagen of verhogen. 

Opmerking: Wanneer de alarmmodus is ingesteld op vibratiemodus, dan raden wij u aan het apparaat onder 

uw kussen te plaatsen. Als u het apparaat met de steun op een oppervlakte plaatst, dan kan deze vallen tijdens 

het trillen. 

4.2.3 Het alarm en sluimeralarm activeren/deactiveren 

Schuif de aan-/uitschakelaar van alarm 1 of alarm 2 (B6/B7) naar AAN om alarmfunctie 1 of alarmfunctie 2 te 

activeren; het  

om het alarm ongeveer 5 minuten op de sluimerstand te schakelen. Het alarm zal na deze tijd weer klinken of 

vibreren. Het sluimericoontje " 

herhalen.  

Schuif de aan-/uitschakelaar van het alarm (B6/B7) naar UIT om de alarmfunctie te deactiveren. Het alarm zal 

anders ongeveer 3 minuten blijven klinken of trillen en vervolgens automatisch stoppen.  

5. Timer/stopwatch 
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5.1 Timer 

De timer instellen 

Schuif de hoofdschakelaar (B8) naar Timer om de timerfunctie te openen. 

- door op de toets 

 

-  

-

-  

Opmerking: 

De maximale aftelwaarde van de timer is 39 uur en 59 minuten 

- eller te doorlopen en de gewenste waarde sneller te 

bereiken. 

 

Timeralarm 

Wanneer de timer tot nul heeft afgeteld, dan zal het apparaat ongeveer 3 minuten lang trillen of een alarm laten 

klinken. Druk op een willekeurige toets om het alarmgeluid of de vibratie te stoppen of schuif de hoofdschakelaar 

om de timerfunctie te deactiveren.  

5.2 Stopwatch 

Schuif de hoofdschakelaar (B8) naar Stopwatch om de stopwatchfunctie te openen. 

 

- geven en de toets 

-  

-  

Opmerking: 

De maximale stopwatchwaarde is 39 uur, 59 minuten en 59 seconden 

6. Achtergrondverlichting 

 

7. Herstarten 

apparaat te drukken of installer de 

batterijen opnieuw om de klok te herstarten met de standaard instellingen. 

Voorzorgsmaatregelen 
Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken. 
Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, stof of vochtigheid. 
Dompel het apparaat niet onder in water. 
Laat het niet in contact komen met bijtende materialen.  
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Stel het apparaat niet bloot aan open vuur, omdat het kan exploderen. 
Open nooit de interne achterbehuizing en modificeer geen enkele onderdelen van dit apparaat. 

Veiligheidswaarschuwingen batterijen 
Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen herlaadbare batterijen. 
Neem bij het plaatsen van de batterijen de juiste polariteit in acht (+/ ). 
Vervang altijd alle batterijen tegelijk. 
Gebruik nooit nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar. 
Verwijder lege batterijen onmiddellijk. 
Verwijder de batterijen als het toestel niet wordt gebruikt. 
Herlaad de batterijen niet en gooi ze niet in vuur, omdat de batterijen zouden kunnen ontploffen. 
Zorg ervoor dat de batterijen uit de buurt van metalen voorwerpen worden bewaard, omdat hierdoor kortsluiting kan 
ontstaan. 
Stel batterijen niet bloot aan extreme temperaturen, vochtigheid of direct zonlicht. 
Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen. Er bestaat gevaar van verstikking. 

Gebruik dit product uitsluitend voor het doel waarvoor het is bedoeld! 

Neem wettelijke heffingen in verband met de afvoer van batterijen in aanmerking 

 

Oude batterijen behoren niet tot huishoudelijk afval, omdat deze schadelijk zijn voor de 
volksgezondheid en het milieu. U kunt verbruikte batterijen kosteloos inleveren bij uw dealer of 
inzamelpunten. U bent als eindgebruiker wettelijk verplicht verbruikte batterijen in te leveren bij 
distributeurs of andere inzamelpunten! 

Houd rekening met heffingen in het kader van wetgeving m.b.t. het afvoeren van elektrische apparatuur.

 

Dit symbooltje betekent dat u elektrische apparaten aan het einde van hun levensduur niet als 
algemeen, huishoudelijk afval mag afvoeren. Lever uw apparaat in bij een plaatselijk inzamelpunt voor 
afvalverwerking of bij een recyclingcentrum. Dit geldt voor alle landen in de Europese Unie, en voor 
andere Europese landen met inzamelsystemen voor gescheiden afval. 


