Inschakelen: steek de
USB-kabel in de adapter
en het product. Steek de
adapter in een stopcontact.

Wanneer het product op batterijen
werkt, zijn enkele functies beperkt
beschikbaar:
-Het tijd-display wordt na 15 sec.
uitgeschakeld. Druk op een
willekeurige toets om het tijddisplay in te schakelen.
-Alarmfunctie is beschikbaar.

Gebruik de batterijen als
back-up voeding. In geval
van stroomuitval zorgt de
back-up ervoor, dat de
instellingen niet verloren
gaan.

Instellen actuele tijd
Zodra het product van
spanning wordt voorzien,
gaat de uren-indicatie
knipperen
Uren instelling:
Gebruik
om de uren
in te stellen. Bevestigen,
druk op
Minuten instelling:
Gebruik
om de
minuten in te stellen
Bevestigen, druk op
Als de indicatie stopt, druk
dan nogmaals op
.

FM radio
Druk op de FM knop om in
of uit te schakelen. Houd
de FM knop 3 seconden
ingedrukt om automatisch te
scannen.
Alle beschikbare FM
stations worden automatisch
gescand en opgeslagen.
Druk op
om een FM
station te kiezen.
Druk op de
toets om
het volumeniveau 1-15 in te
stellen.
NB: tijd-display verschijnt
niet wanneer de radio
ingeschakeld is.

Plaatsen van de batterijen:
Er zijn 3 AAA batterijen nodig (batterijen zijn niet
meegeleverd)
- Open het batterijcompartiment
- Plaats 3 AAA batterijen. Let op de polariteit.
- Sluit het batterijcompartiment.

12-/24-uur weergave
Druk op de 12/24 toets
om de tijdsweergave
te veranderen (12-uur
of 24-uur weergave)
12-uur
AM of PM
verschijnt op het tijddisplay.

-Radio is beschikbaar.
-Alle licht-functies zijn in de
batterijmodus niet beschikbaar

Wijzigen van actuele tijd
Druk op de
knop
De uren-indicatie
gaat knipperen.
Uren instelling:
Gebruik
om de uren
in te stellen. Bevestigen,
druk op

Druk op de
knop
om de alarm-modus in
of uit te schakelen.
symbool
verschijnt/verdwijnt
op het klok-display.

De uren-indicatie begint te
knipperen.
Uren instelling:
Gebruik
om de uren
in te stellen. Bevestigen,
druk op
Minuten instelling:
Gebruik
om de
minuten in te stellen.
Bevestigen, druk op
Als de indicatie stopt, druk
dan nogmaals op

Druk op
om de zons-ondergangmodus in/uit te schakelen

Druk op

symbool verschijnt/verdwijnt
op tijd-display.
Houd
ingedrukt om in te stellen
De tijd kan nu worden ingesteld.
Uren instelling: Gebruik
om de uren
in te stellen. Bevestigen, druk op
Minuten instelling: Gebruik
om de
minuten in te stellen. Bevestigen, druk op

om het licht in te schakelen

Gebruik
om het helderheidsniveau (1-10) in te
stellen. Druk nogmaals op
om naar de automatische
kleurwijziging modus te gaan.
Gebruik
om de kleur te kiezen: groen, rood, blauw,
paars, oranje, indigo
Druk voor de derde keer op
schakelen

om het licht uit te

Simulatie zonsondergang-licht
30 minuten vóór de ingestelde zonsondergang-tijd, wordt het licht met 100% helderheid ingeschakeld; de helderheid
wordt daarna geleidelijk minder; het licht wordt op de zonsondergang-tijd uitgeschakeld.
drukken en deze ingedrukt houden om het licht uit te

Intensiteit van tijddisplay
Druk op de
toets om
de intensiteit van het
display te selecteren
Laag
HOOG

Bevestigen, druk op
Als de indicatie stopt, druk
dan nogmaals op
.
Houd de
knop ingedrukt
om het alarm in te stellen.

Licht

Als het zonsondergang-licht ingeschakeld is, kunt u: Op
schakelen.

Minuten instelling:
Gebruik
om de
minuten in te stellen.

Instellen van de
alarm wektijd

Instellen van de zonsondergang-tijd

UIT

Natuurgeluiden
Druk op de
toets
om het alarm-geluid te
selecteren.
Gebruik
om te
kiezen uit 1-7 geluiden.
Druk op
om de
keuze te bevestigen.
Elk geluid (1-6) is 5 sec.
te horen voordat u gaat
kiezen.
Als u 7 selecteert, dan
is het laatst gekozen
radiostation als
wekkergeluid te horen
Druk op de
toets om
het volumeniveau (0015) te selecteren

Beschrijving
*Led tijd-display met 12-/24-uur weergave
*Simulatie zonsopgang-licht wekker
*Simulatie zonsondergang-licht
*6 natuurgeluiden als wekker
*Nachtlamp
*Wit licht helderheid: 80LM
*10 helderheidsniveaus
*6 kleuren licht + wit licht
*Automatische lichtkleurwijziging
*FM radio met antenne
*15 volumeniveaus
*Touch-modus
*Voeding: DC 5V; 3x AAA batterijen; USB-kabel.
NB: Als de batterijen bijna leeg zijn, werkt het product mogelijk niet naar
behoren. Vervang de batterijen door nieuwe.
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Simulatie zonsopgang-licht
Als de wektijd ingesteld is, dan wordt de licht-wekker 30 minuten vóór de wektijd met lage helderheid
ingeschakeld, waarbij de helderheid geleidelijk wordt verhoogd. Bij het bereiken van de wektijd is de
helderheid maximaal. Het natuurgeluid of de radio is op de wektijd gedurende 2 minuten te horen.
Terwijl het weksignaal te horen is
- Druk op de
knop om het alarm 5 minuten te pauzeren. Na 5 minuten is het weksignaal weer
2 minuten te horen. Druk op een willekeurige knop behalve
om het geluid te stoppen.
- Houd
ingedrukt om de licht-wekker uit te schakelen.

Waarschuwing

* Druk niet tegelijkertijd op twee of meer toetsen
* Om storing te voorkomen, moet het interval tussen elke toetsdruk langer dan 1
seconde zijn.
* Als er een storing optreedt, ontkoppel het apparaat dan gedurende 3 seconden.
* Verwijder de batterijen wanneer deze langere tijd niet worden gebruikt.
* Als de batterijspanning te laag is, zal het product opnieuw worden gestart en gaan
alle instellingen verloren. Vervang de batterijen.
* De adapter is uitsluitend bedoeld voor dit product. Gebruik de adapter niet om
andere apparaten zoals mobiele telefoons op te laden.

Waarschuwing

