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GEBRUIKSHANDLEIDING 
Lees deze handleiding zorgvuldig door, zodat u het meeste uit dit apparaat 

kunt krijgen. 



LOCATIE VAN BEDIENINGEN

 

 

 

 



1.  / AUTO 

2. GEHEUGEN / TIJDINSTELLING 

3. TUNER OMLAAG / MINUUT 

4. TUNER OMHOOG / UUR 

5. VOLUME- / AL2 

6. VOLUME+ / AL1 

7. SNOOZE / DIMMER / SLAAP / 

DUTJE 

8. SLAAPINDICATOR

9. PM INDICATOR 

10. AL1 INDICATOR 

11. DUTJE-INDICATOR 

12. FM INDICATOR 

13. AL2 INDICATOR 

14. CIJFERDISPLAY 

15. FM ANTENNEDRAAD 

16. DC INGANG 

 

ONDERZIJDE VAN RADIO: Batterijhouder voor 2 x 1,5 volt (LR6, UM-3, AA) 

batterijen (niet inbegrepen) voor tijdelijk tijdbehoud. 

 

AANDE SLAG: Gebruik de AC / DC adapter om de radio met alarmklok via 

een normale huishoudelijke stekker aan te sluiten. 

 

TIJDINSTELLING 

1. Houd TIME SET voor twee seconden ingedrukt. 

2. Vooringestelde 24H toont 24 uur modus. 

3. Druk op Tuning  of  tot 24 uur modus of 12 uur modus selecteren. 

4. Druk op TIME SET en de tijd cijfers [0:00] knipperen. 

5. Druk op Tuning  om de uren in te stellen en druk op Tuning  om de 

minuten in te stellen. 

6. Druk op TIME SET om de instellingen te bevestigen of wacht ca. 3 

seconden zonder op een toets te drukken totdat de instellingen 

automatisch worden bevestigd. 

 

NAAR DE FM RADIO LUISTEREN 

Oriënteer en wikkel de FM antennedraad volledig uit voor de beste ontvangst.

1. Druk op  / AUTO om de FM radio in te schakelen. 
 [FM frequency] wordt weergegeven en de FM indicator zal oplichten. 

2. Druk twee seconden op TUNING  of . 

 De FM Tuner stemt automatisch af op een station met een krachtige 

ontvangst. 

 

Handmatig naar radiostations zoeken: 

Druk meerdere keren op TUNING  of  om op een radiostation af te 

stemmen. 



FM RADIOSTATIONS OPSLAAN 

U kunt automatisch of handmatig tot op 20 FM radiostations als 

geheugenkanalen opslaan. 

FM RADIOSTATIONS AUTOMATISCH OPSLAAN (AUTO SCAN) 

1. Druk op  / AUTO om de radiomodus te selecteren. 

2. Houd  / AUTO voor 2 seconden ingedrukt. 
 De ontvangen stations worden automatisch als geheugennummers 

opgeslagen. 

 

FM RADIOSTATIONS HANDMATIG OPSLAAN. 

1. Stem af op het gewenste FM radiostation. 

2. Druk op MEMORY om de opslagmodus te activeren. De display knippert.

3. Druk op TUNING  of  om een geheugennummer te selecteren. 

 [P 01 ~ P 20] zijn de instelbare stationnummers. 

4. Druk op MEMORY om een nummer voor het geselecteerde station te 

selecteren. 

 

NAAR EEN OPGESLAGEN FM RADIOSTATION LUISTEREN 

Druk in FM modus op MEMORY om een geheugennummer te selecteren. 

 

Opmerking 

De cijferdisplay keert terug naar de klokweergave als er voor 10 seconden op 

geen enkele toets wordt gedrukt. 

 

ALARMTIMER INSTELLEN 

Zorg ervoor dat de klok correct is ingesteld. 

U kunt twee afzonderlijke alarmtimers instellen. U kunt de FM radio of de 

zoemer als alarmgeluid selecteren. 

1. Druk op  / AUTO om de Klokmodus te selecteren. 
2. Houd AL1 of AL2 twee seconden ingedrukt totdat de alarmcijfers [0:00] 

knipperen. 

3. Druk op Tuning  om de alarmuren in te stellen en druk op Tuning  om 

de alarmminuten in te stellen. 

4. Druk op TIME SET om de instellingen te bevestigen of wacht ca. 3 

seconden zonder op een toets te drukken totdat de instellingen 

automatisch worden bevestigd. 

5. Druk nog een keer op AL1 of AL2 om een geluidsbron te selecteren. FM 



radio of alarmgeluid.

 

De opties kunnen in de volgende volgorde worden geselecteerd:  

Alarm uit (OFF) > alarmgeluid (bb) > radio alarm 

 

Opmerking 

Het geselecteerde radiovolume is ook het alarmvolume. 

 

SLUIMERALARM 

Wanneer het alarm klinkt, kunt u op SNOOZE drukken om de sluimertijd van 

9 minuten te activeren. 

 De AL1 of AL2 indicator blijft knipperen. 

 

SLAAPTIMER INSTELLEN 

Deze radio klok kan automatisch overschakelen naar stand-by modus na een 

vooraf ingestelde periode. 

1. Druk op  / AUTO om de radiomodus te selecteren. 

2. Druk meerdere keren op de multifunctionele toets SNOOZE / DIMMER / 

SLEEP om de periode voor de slaaptimer te selecteren (in minuten). 

Druk meerdere keren op de multifunctionele toets SNOOZE / DIMMER / 

SLEEP totdat de radiofrequentie verschijnt om de slaaptimer uit te schakelen. 

 

DUTJETIMER INSTELLEN 

1.  Druk op  / AUTO om de uur modus te selecteren. 
2.  Druk meerdere keren op de multifunctionele toets SNOOZE / DIMMER / 

SLEEP om de periode voor de dutjetimer te selecteren (in minuten). 

Druk meerdere keren op de multifunctionele toets SNOOZE / DIMMER / 

SLEEP totdat de slaapindicator uit verschijnt om de dutjetimer uit te schakelen.

 

De periodecyclus van de Dutje/Slaaptimer verloopt als volgt:  

 

120 > 90 > 60 > 45 > 30 > 15 > 05 

 

UIT 

 

VOLUMEREGELING 

Druk terwijl u naar de radio luistert op VOLUME + of  om het volume aan te 

passen. 



SCHERMHELDERHEID AANPASSEN 

Houd DIMMER meerdere keren voor 2 seconden ingedrukt om een hoog of 

laag helderheidniveau te selecteren. 

 

BACK-UPBATTERIJ 

Schuif het batterijklepje op de achterzijde van uw klok open en plaats 

vervolgens 2 x 1,5 volt (LR6, UM-3, AA) batterijen in de batterijhouder. Zorg 

dat de polariteit +/- van de batterij de juiste kant op wijst. Plaats het 

batterijklepje vervolgens terug.  

 

De batterij wordt alleen gebruikt als reservestroom voor het opslaan van 

instellingen in het geval de klok niet op het stopcontact is aangesloten. Er is 

geen weergave in de batterijstand.  

 

PROBLEEMOPLOSSING 

Wanneer uw klok de verkeerde tijd weergeeft of niet correct werkt, kan dit 

veroorzaakt worden door electrostatische ontlading of andere storing. 

Ontkoppel de DC-stekker om de stroom af te sluiten (en verwijder de batterij). 

De klok wordt hersteld naar de standaardinstellingen en moet opnieuw 

ingesteld worden. 

 

Specificaties  

Voedingsbron: 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 

Tunerbereik: FM 87,5 - 108,0 MHz 

Stroomverbruik: 5 W 

 

Vorrzorgsmaatregelen 

 Dit hoofdapparaat is uitsluitend bestemd voor binnenshuis gebruik. 

 Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken. 

 Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, direct zonlicht, stof en 

vocht. 

 Niet onderdompelen het apparaat in water 

 Vermijd contact met bijtende stoffen. 

 Gebruik het apparaat niet in een vuur. Deze kan ontploffen. 

 Niet open de behuizing en niet manipuleren structurele componenten van 

het apparaat. 

 



Batterijvoorschriften

 Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen oplaadbare batterijen. 

 Installeer batterijen correct volgens de polariteitmarkeringen (+/-). 

 Vervang altijd een volledige set batterijen. 

 Combineer nooit gebruikte en nieuwe batterijen. 

 Verwijder onmiddellijk uitgeputte batterijen. 

 Verwijder batterijen wanneer niet in gebruik. 

 Batterijen nooit opladen of in vuur werpen om ontploffing te voorkomen. 

 Houd de batterijen niet in de nabijheid van metalen voorwerpen. Een 

contact kan een kortsluiting veroorzaken. 

 Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen omdat ze een 

verstikkingsgevaar vormen. 

 Bewaar de verpakking voor eventueel toekomstig gebruik. 

 

Verordening verwijdering batterijen 

Oude batterijen horen niet in het huisvuil. Als batterijen in het 

milieu terechtkomen kunnen deze milieu en 

gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. U kunt gebruikte 

batterijen kosteloos bij uw handelaar of inzamelplaatsen teruggeven. U 

bent als verbruiker wettelijk verplicht oude batterijen, als omschreven, in 

te leveren. 

 

Verordening verwijdering elektrische apparaten 

Dit symbool betekent dat elektrische apparatuur, wanneer hij het 

eind van zijn levensduur bereikt, niet mag worden afgevoerd met 

het gewone huishoudelijk afval. Breng de apparaat naar het 

plaatselijke inzamelpunt voor afval of recyclingcentrum. Dit is van 

toepassing voor alle landen van de Europese Unie en op de overige 

Europese landen met een systeem voor gescheiden afvalinzameling. 


