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WT 494 GEBRUIKSHANDLEIDING 
LED-wekkerradio met Temperatuur, Sfeerlicht en USB-laadpoort 
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OVERZICHT 
A - BOVENAANZICHT 
A1: Knop VOLUME SET A2: Knop RADIO/SLEEP 
A3: Knop SNOOZE/DIMMER A4: Toets SET 
A5: Knop ALARM 1-2 SET/ON-OFF A6: Knop DOWN/TIME/TEMPERATURE 
A7: UP-toets  
 
B - Vooraanzicht 
B1. Icoontje ALARM 1 ON B2. Icoontje SLEEP 
B3. PM-icoontje B4. Icoontje ALARM 2 ON 
B5. Sfeerlicht  
 
C - Achteraanzicht 
C1: Regelknop helderheid HI-LO C2: Back-upbatterij (1 x CR2032, niet inbegrepen) 
C3: Plaats de DC-stekkeringang om uw 

apparaat in te schakelen 
C4: 5V1200mA AC/DC-adapter 

C5: USB-oplaadkabel (niet meegeleverd) C6: Mobiele apparaten (niet toepasbaar voor 
tablet/iPad) 

 
Lees deze instructies grondig door voor gebruik en bewaarde handleiding voor toekomstige 
referentie. 
 
UW KLOKRADIO INSCHAKELEN 
Steek de AC/DC adapter in een AC-stopcontact en steek vervolgens de DC-stekker in de achterzijde 
van het apparaat. De tijdsweergave wordt ingeschakeld (op lage/hoger helderheid). Druk eenmaal op 

 om het tijdscherm op hoge helderheid in te schakelen, indien nodig. 
 
DE BACK-UPBATTERIJ INSTALLEREN 

stroomstoring.  
 
1. Plaats uw klokradio ondersteboven op een vlak, zacht oppervlak. 
2. Gebruik een muntje om het batterijklepje aan de achterkant van de batterij naar links te draaien. 
3. -polariteit omhoog 

gericht. 
4. Plaats het batterijklepje terug en draai het naar rechts om het te vergrendelen. 
 
Opmerkingen: 

 Gebruik geen oude of gebruikte batterij. 
 Gebruik geen oplaadbare batterij. 
 Gebruik bij voorkeur een nieuwe batterij voor een optimale prestatie van deze klok. 

 
Als de AC-voeding wordt onderbroken en u gebruikt reservebatterijen, worden de tijd en instellingen 
van uw apparaat behouden. Het alarm, de radio en het sfeerlicht werken niet en de tijdsweergave 
licht niet op. 
 
TIJD EN SNOOZEDUUR INSTELLEN (standaardtijd is 0:00) 
 

1. Druk eenmaal op SET 0  of  om de uren 

in te stellen. Als u of ingedrukt houdt, veranderen de instellingen sneller.
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2. Druk nogmaals op SET 00  of  om de 

minuten in te stellen. Als u  of  ingedrukt houdt, veranderen de instellingen 
sneller. 

3.  Druk nog een keer eenmaal op SET 24Hr /  om het 
12 Hr 24 Hr 12Hr PM

van de getallen om de tijd ná 12:00 uur aan te geven. Er is geen icoontje AM om de tijd 
vóór 12:00 uur aan te geven. 

4. Druk nogmaals op SET,  knippert, druk op  of  om de snoozeduur in te 
stellen (van 5 min tot 60 min.). 

5. Druk nog een keer eenmaal op SET,  knippert, druk op  of  om de 
temperatuuraanduiding op °C of °F in te stellen. 

6. Druk ter bevestiging nogmaals op SET. De ingestelde tijd wordt weergegeven.  
 

Opmerking: De klok sluit de instelmodus af als u niet binnen 10 seconden op een knop drukt. 
 
ALARM 1 EN ALARM 2 INSTELLEN (standaard alarmtijd is 6:00) 
 

1. Houd  ingedrukt, de LED  6  of  

om de gewenste uren in te stellen. Houd  of  ingedrukt om de instellingen sneller te 
voorlopen.  
 

2. Druk nog een keer eenmaal op  00  of 

 om de gewenste minuten in te stellen. Houd  of  ingedrukt om de instellingen sneller 
te voorlopen. 
 

3. Houd  nog een keer eenmaal ingedrukt en de LED- bu

weergeven. Druk op  of  om de bron voor het wekgeluid te selecteren:- 
 

bu = Zoemer 
rd = Radio 

4. rd gewekt worden door radio) selecteert, dan zal de LED- HI

Druk op  of  LO
van bu  

5. Druk nog een keer eenmaal op , de LED  6
zullen knipperen. Herhaal bovenstaande stap 1 tot 3 om Alarm 2 in te stellen. 

6. Druk tijdens het instellen van het alarm nogmaals op SET om uw alarminstelling op te slaan 
en sluit de modus Alarm instellen af.  
 
Opmerking: De klok sluit de modus Alarm instellen af als u niet binnen 10 seconden op een 
knop drukt.  

 
ALARM 1 EN 2 IN- OF UITSCHAKELEN 
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1. Druk eenmaal op  om Alarm 1 te activeren, de LED  zal verschijnen.  

2. Druk nogmaals op de knop om Alarm 2 te activeren, de  LED wordt weergegeven. 

3. Druk nog een keer in om beide alarmen 1 en 2 te activeren. Zowel de  LED en de  LED 
worden weergegeven. 
 

4. Druk nogmaals op de knop om beide alarmen te deactiveren (zowel de  LED en de  LED 
worden weergegeven). 

 
HET ALARM STOPPEN EN WEER VOOR DE VOLGENDE DAG INSTELLEN 

Wanneer Alarm 1 of 2 klinkt, zal het betreffende alarmicoontje knipperen. Druk eenmaal op  

om het alarm te stoppen en resetten zodat deze de volgende dag weer klinkt. Hierna zullen/zal  

en/of de LED  op de display blijven branden. 
 
DE SLUIMERFUNCTIE ACTIVEREN (standaard sluimertijd is 5 minuten) 

Wanneer het alarm afgaat, drukt u eenmaal op , het alarm wordt tijdelijk uitgezet en 
gaat weer af na de ingestelde snoozetijd.  
 
Opmerking: Als uw tweede alarm activeert terwijl het eerste alarm klinkt of op sluimermodus is 
ingesteld, dan heeft het tweede alarm prioriteit over het eerste alarm (het eerste alarm wordt weer 
ingesteld om de volgende dag te klinken). 
 
DE FM-ANTENNE INSTELLETO SET UP THE FM ANTENNA 
Trek de FM draadantenne volledig uit en bepaal een geschikte oriëntatie voor de beste FM ontvangst. 
Niet strippen, modificeren of andere antennes bevestigen.  
NAAR DE FM-RADIO LUISTEREN 
1. Druk eenmaal op RADIO/SLEEP rd

vervolgens de radiofrequentie in Mhz. 

2. Druk op  of  om de radio in te stellen op het gewenste station. Houd  of  
ingedrukt om voor het volgende duidelijke station te scannen. 

3. Als u het volume aan wilt passen, drukt u eenmaal op VOL SET L05

druk op  of  om het volume aan te passen van L01 (minimum) tot L16 (maximum). 
4. Druk op RADIO/SLEEP om de radio uit te schakelen. 
 
Opmerking: Houd uw radio uit de buurt van TL-buizen of andere elektronische apparatuur die 
interferentie met uw radio kunnen veroorzaken. 
 
FM-STATIONS AUTOMATISCH OPSLAAN IN HET GEHEUGEN 

Houd in de FM-modus  ingedrukt om het apparaat automatisch naar stations te 
laten zoeken en deze op te laten slaan in het geheugen. 
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DE FM-RADIOSTATIONS OPSLAAN IN HET GEHEUGEN 
Deze wekkerradio is voorzien van 20 voorinstellingen voor FM-stations. U kunt hiermee uw favoriete 
stations instellen om ze snel te kunnen openen. 
1. Druk eenmaal op RADIO/SLEEP om de radio in te schakelen. Ga vervolgens naar een FM-

radiostation dat u vooraf wilt instellen. 
2. Druk en houd SET P01 SET om op te slaan als 

P01  

3. Druk op  of  om een ander station te selecteren dat u vooraf wilt instellen (de 
radiofrequentie wordt weergegeven). 

4. Houd SET P02  P02
eenmaal op SET om op te slaan als  

5. Herhaal stap 2 tot 4 om de radiostations P03 tot P20 op te slaan. 
6. Als u een vooraf ingesteld station wilt verwijderen, herhaalt u stappen 2 tot 4 om een ander 

station op die plek op te slaan. 
 
EEN VOORAF INGESTELD RADIOSTATION SELECTEREN 

Wanneer de radio is ingesteld, drukt u eenmaal op SET. Druk vervolgens herhaaldelijk op  of  
om een vooraf ingesteld station te selecteren. 
 
DE SLAAPTIMER INSTELLEN 
1. Wanneer de radio aanstaat, houdt u RADIO/SLEEP 05

wordt weergegeven op het scherm.  
2. Druk herhaaldelijk op RADIO/SLEEP om een periode te selecteren (in minuten) van 05, 10, 15, 

30, 45, 60, 75, 90 of OFF. 
3. De klokradio keert na een paar seconden automatisch terug naar het tijdscherm. Houd 

RADIO/SLEEP ingedrukt om de resterende slaaptijd te bekijken.  
4. Druk eenmaal op RADIO/SLEEP om de radio en de slaapfunctie te deactiveren voor de 

slaaptijd is verstreken. 
 
DE TIJDS- EN TEMPERATUURWEERGAVE OMWISSELEN 

1. Druk eenmaal op  om de gemeten binnentemperatuur te controleren. Druk nog een keer 
eenmaal in om terug te keren naar de tijdsweergave.  

2. Houd  ingedrukt en er zal een enkel geluid klinken. Uw wekkerradio zal nu de tijd en 

temperatuur afwisselend weergeven. Houd  ingedrukt en er zal een dubbel geluid klinken. 
Uw wekkerradio zal nu terugkeren naar de tijds- of temperatuurweergave. 
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DE HOOG-LAAG DIMMER GEBRUIKEN 

Druk in de normale tijdsweergavemodus eenmaal op  om de helderheid 
(HOOG/LAAG) aan te passen van de tijds- of temperatuurweergave. 
 
DE LAAG-DIMMER HELDERHEID AANPASSEN VAN DE TIJDSWEERGAVE EN HET 
SFEERLICHT 
 
Wanneer de tijds-/temperatuurweergave is ingesteld op Laag-dimmer helderheid, draai dan de schijf 
aan de rechterzijde van de wekkerradio. Draai omhoog voor een hoger helderheid en omlaag voor 
een lagere helderheid. 

 
 
MOBIELE APPARATEN OPLADEN MET DE USB-POORT 
Sluit de oplaadkabel van uw mobiele telefoon aan op de USB-poort van type A aan de achterkant 
van het apparaat en sluit het andere eind aan op uw mobiele telefoon. De klokradio laadt de mobiele 
telefoon automatisch op.
 
Opmerkingen:  
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1. Zorg ervoor de originele laadkabel van uw mobiele telefoon te gebruiken voor het 
opladen 

2. Gebruik de oorspronkelijke adapter (5V-1.2A) die bij uw klokradio is meegeleverd om 
uw klokradio te voeden. Als u andere adapters gebruikt, kan uw telefoon mogelijk niet 
worden opgeladen. 

3. Het opladen van een iPad en tablets is niet mogelijk. 
 
 
PROBLEEMOPLOSSING  
Als uw klok een verkeerde tijd weergeeft of niet goed werkt, kan dit liggen aan elektrostatische 
ontlading of andere interferenties. Koppel de DC-aansluiting aan de achterkant van het apparaat los, 
schuif het batterijklepje weg en verwijder de batterijen. Koppel de DC-aansluiting vervolgens weer 
vast en plaats de batterijen terug met de juiste +/- polariteit. Uw apparaat zal nu zijn teruggesteld op 
de standaard instellingen en moet opnieuw worden ingesteld. 
 
ZORG VOOR HET PRODUCT 
1. Plaats het apparaat op een stabiel oppervlak, uit de buurt van direct zonlicht of overmatige 

hitte of vocht.  
2. Leg een kleedje of ander beschermend materiaal tussen het meubilair en uw apparaat om 

natuurlijk hout of laklaagjes te beschermen. 
3. Reinig uw apparaat met een zacht doekje, alleen vochtig met milde zeep en wat water. 

Sterkere schoonmaakmiddelen zoals benzine, verdunner of vergelijkbare materialen kunnen 
het oppervlak van het apparaat beschadigen. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het 
apparaat reinigt. 

4. Mix geen oude en nieuwe batterijen. Mix geen alkaline, standaard (zink-koolstof) of 
oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen. 

5. Verwijder de batterij als u het apparaat voor langere tijd, zoals een maand of langer, niet 
gebruikt om mogelijke corrosie te voorkomen. Indien de batterijhouder verroest of vuil is, dient 
u het compartiment grondig schoon te maken en de batterij te vervangen. 

6. Open het binnenste vak niet en saboteer de andere onderdelen van deze klok niet. 
7. Sluit geen andere AC/AC- of AC/DC-adapter aan met de verkeerde specificaties of spanning. 
 
Voorzorgsmaatregelen 

 Het hoofdapparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. 

 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.   

 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 

 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. 
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 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. 

 
 
 
SPECIFICATIES  
Alarmduur Zoemer 5 minuten/Radio 1 uur 
Sluimertijd 5 tot 60 minuten 
Temperatuurbereik 0°C ~ +50°C/+32°F ~ +122°F 
 
Standaard instellingen:- 
Tijd 12-/24-uurs formaat 
Alarm 1 en 2 6:00 am (UIT) 
Sluimertijd  05 (5 minuten) 
 


