Gebruiksaanwijzing van Digitale Alarmklok
NIKKEI NR05WE
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw NR05WE Digitale Alarmklok.
De kenmerken van het model NR05WE bevatten:
- LED-display-verlichting voor nachtverlichting

- Enkel alarm met sluimerfunctie
HOOFDKENMERK
A. SLUIMER-LICHTKNOP

- Druk erop om de display-verlichting gedurende 5 seconden in te schakelen.
- Druk erop om de 5-minuten-sluimerfunctie te activeren als het alarm uitgaat (1-20 minuten beschikbaar).
B. KLOKVENSTER
- Toont de klokfunctie.
C. ALARMFUNCTIE
- Druk op ALM-SET om de Alarmmodus binnen te gaan.
- Houd 2 seconden ingedrukt om de instellingsmodus van de wektijd binnen te gaan wanneer de respectievelijke
alarmmodus weergegeven wordt op het display.
- Druk op “

“ (op) en

“

“ (neer) om het gewenste uur in te stellen en druk vervolgens op ALM-SET. Doe hetzelfde

om de minuten in te stellen en druk op ALM-SET om de instelling van het alarm te beëindigen.
D. SET-KNOP

- Houd 2 seconden ingedrukt om de instellingsmodus van de klok binnen te gaan.
- Druk erop om tussen de volgende weergaves te schakelen:
12/24-uurs-formaat› uur en minuten › jaar › maand en dag
- Druk na de instelling op de SET-knop om naar de volgende stap te gaan.
E. OP- EN NEER-KNOPPEN

- Druk erop om de waarde van een instelling te verhogen of te verlagen.

- Druk erop om het alarm te activeren of te deactiveren als de respectievelijke wektijd getoond wordt.
F. GEHEUGENKNOP
- Druk erop om naar het minimum en maximum aantal graden Celsius en graden Fahrenheit te schakelen.
G. BATTERIJVAK
Gebruik 3 "AAA"-batterijen.
PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN
Plaats de drie "AAA" alkalinebatterijen volgens de polariteitstekens in het batterijvak.
GEBRUIK VAN DE LED-DISPLAY-VERLICHTING
Druk op de SLUIMER-LICHTKNOP om de LED-display-verlichting 5 seconden in te schakelen.
Instellen van 12-uurs of 24-uurs formaat
Houd de SET-knop 2 seconden ingedrukt. De offset-tijd zal verschijnen.
Druk opnieuw op de SET-knop. Het 12-uurs of 24-uurs formaat zal knipperen. Druk op de op- of neerknop om tussen de
12-uurs en 24-uurs weergavemodus te schakelen. Druk op de SET-knop om de instellingsmodus van het 12-uurs of
24-uursformaat te verlaten.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Houd de SET-knop 2 seconden ingedrukt., De 12-uurs en 24-uurs modus zal knipperen. In de 12-uursmodus zal de
PM-indicator de middaguren tonen. De PM-indicator zal niet weergegeven worden voor de ochtenduren. Druk op de op- of
neerknop om het gewenste uur te bereiken.
2. Druk opnieuw op de SET-knop. Het uur zal beginnen te knipperen. Druk op de op- of neerknop om het gewenste uur te
bereiken.
3. Druk opnieuw o de SET-knop, waarna de minuten zullen knipperen. Druk op de op- of neerknop om de gewenste
minuten te bereiken.
4. Druk opnieuw op de SET-knop. Het jaar zal beginnen te knipperen. Druk op de op- of neerknop om het gewenste jaar te
bereiken.
5. Druk opnieuw op de SET-knop. De dag zal beginnen te knipperen. Druk op de op- of neerknop om de gewenste dag te
bereiken.

6. Druk opnieuw op de SET-knop. De maand zal beginnen te knipperen. Druk op de op- of neerknop om de gewenste
maand te bereiken.
7. Druk opnieuw op de SET-knop om de instellingsmodus te verlaten.
8. Druk op de NEER-knop om tussen

℃ en ℉ te schakelen.

N.B.: u kunt op ieder gewenst moment op de SET-knop drukken om de instellingsmodus te verlaten.

INSTELLEN EN ACTIVEREN VAN HET ALARM
Dit toestel is uitgerust met 1 alarm: Enkel Alarm
Het enkele alarm zal alleen afgaan als de van tevoren ingestelde tijd bereikt wordt.

Instellen van het enkele alarm:
1. Druk op de ALM-SET-knop. De icoon van het enkele alarm zal verschijnen.
2. Houd de ALM-SET-knop 2 seconden ingedrukt om de instellingsmodus binnen te gaan.
Het uur zal beginnen te knipperen. Druk op de op- of neerknop om het gewenste uur te bereiken.
In de 12-uurs modus zal de PM-indicator branden voor de middaguren.
3. Druk opnieuw op de ALM-SET-knop. De minuten zullen beginnen te knipperen. Druk op de op- of neerpijl om de
gewenste minuten te bereiken. Druk opnieuw op de ALM-SET-knop om de instellingsmodus van het enkele alarm te
verlaten.

Activeren of deactiveren van de alarmen:
Druk op de ALM-SET-knop tot de wektijd verschijnt en druk ondertussen op de op-knop om het gekozen alarm te activeren
of te deactiveren. Als het alarmteken verdwenen is, is het alarm gedeactiveerd.

HET TOESTEL RESETTEN
Bij een slechte werking of een afwijkende weergave verwijdert u de batterijen en plaatst u ze weer terug. Alle instellingen
zullen dan gewist zijn en opnieuw op de standaardwaarden gezet zijn.

ONDERHOUD
Als het toestel correct gehanteerd wordt, zal het u jarenlang naar tevredenheid dienen. Hieronder volgen enkele
instructies voor de zorg voor het product:
1. Dompel het toestel niet in water. Als het toestel in aanraking met water komt, droog het dan onmiddellijk met een
zachte, pluisvrije doek.
2. Reinig het toestel niet met schurende of bijtende materialen. Het reinigen met schuurmiddelen kan de krassen op de
plastic delen en corrosie van het elektronische circuit veroorzaken.
3. Stel het toestel niet bloot aan overmatige krachten, stoten, stof, temperaturen of vochtigheid. Een dergelijke
behandeling kan een slechte werking, een kortere elektronische levensduur, beschadigde batterijen of vervormde
onderdelen tot gevolg hebben.
4. Knoei niet met de interne onderdelen van het toestel. Hierdoor kan de garantie van het toestel vervangen en het toestel
schade berokkend worden. Het toestel bevat geen onderdelen waar de gebruiker onderhoud of reparaties op kan
uitvoeren.
5. Gebruik alleen nieuwe batterijen, die in deze gebruiksaanwijzing vermeld worden.
6. Lees deze gebruiksaanwijzing met aandacht alvorens het toestel te bedienen.
SPECIFICATIES
Werktemperatuur : -5°C tot 50°C
Klokfuncties
Thermometer en hygrometer in ℃ of ℉.
Kalender : Dag van de week / Maand / Dag
Kloktijd : 12- / 24-uurs formaat
Tijdverschil : +/- 1 seconde
Algemene specificaties
Type batterij : 3 stuks maat "AAA", 1,5V batterij
Afmetingen toestel : 13,9 x 7,1 x 4,4 cm (L x B x D)
Gewicht toestel : 0,124 kg (zonder batterij)
LET OP

- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing is zonder verdere kennisgeving aan veranderingen onderhevig.
Door afdrukbeperkingen kunnen de displays die in deze gebruiksaanwijzing getoond worden afwijken van de
daadwerkelijke displays.

Gedrukt in China

