ALARMWEKKERRADIO MET TIJDPROJECTIE
NM300ACL

GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees aandachtig door en bewaar deze instructies

informatie aangaande de veiligheid–
Lees aandachtig door en bewaar deze instructies
Stel, om brandgevaar of een elektrische schok te verkleinen, dit apparaat niet
bloot aan water, regen of vocht. Om het gevaar van een elektrische schok te
voorkomen mag de behuizing of de achterkant van dit product niet worden
verwijderd. In geval van een defect kan alleen vakbekwaam personeel het
product repareren. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het
product aanwezig.

WAARSCHUWING
Gevaarlijke spanning in het product! Niet openen. Gevaar voor een elektrisch schok! Er
mogen geen onderdelen door de eindgebruiker worden gerepareerd. Alleen vakbewaam
personeel kan dit product repareren en onderhouden.
Om ieder gevaar te vermijden, moet een beschadigd elektrisch snoer door de fabrikant of
vakbekwaam after-sales personeel worden vervangen.
Het product moet volgens plaatselijke regelgeving worden geïnstalleerd.
Beschadigde batterijen moeten op een goede manier worden afgevoerd. Om het milieu te
beschermen moeten de batterijen volgens plaatselijke regelgeving worden gerangschikt
(informatie is verkrijgbaar bij uw winkelier).
Juiste installatie
- Plaats het product op een rechte, stevige en stabiele ondergrond. Plaats het product niet
op vloerbedekking of een vloerkleed.
- Plaats het product niet boven op een ander toestel, zoals een ontvanger of versterker. Dit
kan oververhitting veroorzaken.
- Leg bijv. geen CD’s of tijdschriften onder het product.
Voldoende ventilatie
- Plaats, om oververhitting te vermijden, het product in een voldoende geventileerde ruimte.
Zorg, om oververhitting te voorkomen, voor ten minste 10 cm ruimte aan de achterkant
en aan de bovenkant van het product en 5 cm ruimte aan beide zijden.
- Leg geen kranten of hang geen tafelkleed of gordijnen voor de ventilatieopeningen.
Stel dit product niet bloot aan hoge temperaturen, vocht, water of stof.
- Het product mag niet worden blootgesteld aan waterdruppels of rondspattend water. Er
mogen geen objecten gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het product worden
geplaatst.
- Plaats dit apparaat niet dicht bij andere items die het product kunnen beschadigen.
- Open vuur zoals brandende kaarsen mogen niet op het apparaat worden geplaatst.
Elektrische voeding
- Koppel het product los indien het voor langere tijd niet gaat worden gebruikt.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in een gematigd klimaat en mag niet in een tropisch
klimaat worden gebruikt.
- Om ieder gevaar te vermijden, moet een beschadigd elektrisch snoer door de fabrikant of
vakbekwaam after-sales personeel worden vervangen.
- Dit product moet op een elektrische voeding van 230V ~ 50Hz worden aangesloten.
- De hoofdstekker wordt als uitschakelapparaat gebruikt en moet klaar voor gebruik blijven.
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Dit product is conform de richtlijnen 2006/95/CE (intrekking van de richtlijn 73/23/CEE
aangepast door de richtlijn 93/68/CEE) en 2004/108/CE (intrekking van de richtlijn
89/336CEE).

-

Een product met dit logo betekent dat het recyclen van dit apparaat binnen de
2002/96/EC richtlijn van 27 januari 2003 valt, betreffende het afval van elektrische en
elektronische apparatuur (WEEE).

-

De aanwezigheid van gevaarlijke substanties in elektrische en elektronische apparatuur
kan tijdens het recyclingsproces van dit product potentiële gevolgen voor het milieu en de
gezondheid van de mens hebben.

-

Daarom mag dit product aan het einde van zijn levensduur niet worden afgevoerd met
ander niet-gerecycled afval.

-

Als eindgebruiker is uw rol van groot belang in de cycli van hergebruik, recycling en
andere vormen van hernieuwt gebruik van dit elektrische en elektronische apparaat.
Plaatselijke overheden en wederverkopers hebben speciale procedures opgesteld met
als doel het verzamelen en recyclen van dit product.

-

U bent verplicht gebruik te maken van de gescheiden afvalsystemen in uw woonplaats,
ingevoerd door uw plaatselijke overheid.
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PRODUCTPRESENTATIE
1.

Aan/Uit/Auto/Alarm

2.

LED-display

3.

Auto-indicator

4.

Snooze/Sleep uit

5.

Alarminstelling

6.

Tijdinstelling

7.

Sleeptimerinstelling

8.

Alarm uit

9.

Ureninstelling

10. Minuteninstelling
11. Volumeknop
12. Scherpstellen
13. Tuning-knop
14. Back-up batterijencompartiment
15. FM-antenne
16. Netsnoer
17. Richtpunt
18. Projectie aan/uit
19. Projectiekop
20. Tijdinstelling (voor projectie)
21. Ureninstelling (voor projectie)
22. Minuteninstelling (voor projectie)
23. AM/FM-schakelaar

NETVOEDING
1. Open het batterijencompartiment en plaats een LR61 9 V batterij overeenkomstig de
polariteittekens.
2. Plaats het deksel terug.
Opmerking: De back-up batterij zorgt ervoor dat de wekker de instellingen behoudt en zelfs
functioneert wanneer de voeding wordt onderbroken (batterij niet inbegrepen).
3. Steek de stekker van het apparaat in een AC 230V 50 Hz stopcontact.
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KLOK
Controleer de tijd
Zet de ON/OFF/AUTO/ALARM knop naar “OFF”, voordat u stekker van het apparaat in het stopcontact
steekt.
Als de display van de klok knippert, betekent dit dat er een stroomonderbreking is geweest en dient u de tijd
mogelijk te resetten.

Stel de tijd in
Houd de MINUTE en TIME knoppen gelijktijdig ingedrukt om de cijfers van de minuten aan te passen. Voer
dezelfde bewerking uit voor de HOUR en TIME knoppen, door deze gelijktijdig ingedrukt te houden en zo de
cijfers van de uren in te stellen.

DE TIJD VOOR DE PROJECTIE INSTELLEN
1.

Druk gelijktijdig op de HOUR en TIME knoppen om de cijfers van de uren aan te passen. Door de
HOUR en TIME knoppen ingedrukt te houden, kunt u snel instellen.

2.

Druk gelijktijdig en herhaaldelijk op de MINUTE en TIME knoppen om de cijfers voor de minuten in te
stellen. Door de MINUTE en TIME knoppen ingedrukt te houden, kunt u snel instellen.

3.

Schakel de projector uit zodat het geprojecteerde licht op de gewenste wand- of plafondpositie valt. De
projectieafstand moet binnen het bereik van 1 tot 3 meter zijn.
Opmerking: De bovenstaande bediening moet in een verduisterde ruimte worden uitgevoerd.

4.

Draai, om de projectiescherpte in te stellen, aan de Scherpstelling totdat de geprojecteerde tijd duidelijk
op het plafond of de muur te zien is.

WEKKER
1.

Druk gelijktijdig en herhaaldelijk op de ALARM en HOUR (of MINUTE) knoppen om de alarmtijd in te
stellen, zoals beschreven in bovenstaande “Klok" sectie.

2.

Zet de ON/OFF/AUTO/ALARM knop naar de “ALARM” positie. De AUTO indicator gaat branden.

Het moment dat de wekker afgaat


U kunt op de SNOOZE knop drukken om het alarm 9 minuten te stoppen. Deze wekker gaat maximaal
5 keer af, totdat u de wekker uitschakelt.



Zet de ON/OFF/AUTO/ALARM knop naar “OFF” om de wekker uit te schakelen. Zet de
ON/OFF/AUTO/ALARM knop naar de “ALARM” positie. De volgende dag gaat deze opnieuw af.



Druk op de ALARM OFF knop om de alarmfunctie te deactiveren.

SLEEPTIMER
Gebruik deze functie wanneer u naar de radio luistert. U kunt het apparaat op een vooraf ingestelde tijd
automatisch uitschakelen. U kunt de sleeptijd tot maximaal 1 uur en 59 minuten instellen.
1.

Zet de ON/OFF/AUTO/ALARM knop naar “OFF” of “AUTO”.

2.

Druk gelijktijdig en herhaaldelijk op de SLEEP en HOUR (of MINUTE) knoppen om de sleeptijd in te
stellen.
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3.

De radio schakelt automatisch uit wanneer de sleeptijd is verstreken. U kunt ook op de SLEEP OFF
knop drukken om de radio vroegtijdig uit te schakelen.

RADIO
Het apparaat is voorzien van een ingebouwde AM-antenne. Verplaats het apparaat voor beter ontvangst van
de AM-radio.
Voor beter FM-ontvangst dient u het snoer van de FM-antenne uit de achterkant van het apparaat te rollen
en volledig uit te trekken.
1.

Zet de ON/OFF/AUTO/ALARM knop naar de “ON” positie.

2.

Gebruik de AM/FM-schakelaar om de gewenste radiomodus te kiezen.

3.

Selecteer de gewenste zender met behulp van de tuning-knop.

4.

Pas het volume aan.

5.

Zet de ON/OFF/AUTO/ALARM knop naar “OFF” om de radio uit te schakelen.

REINIGEN
Gebruik een zachte met water bevochtigde doek of mild reinigingsmiddel om het apparaat te
reinigen. Om beschadiging van het oppervlak te voorkomen, dient u geen alcohol, benzeen,
thinner of andere oplosmiddelen te gebruiken. Haal voor het reinigen de stekker van het apparaat
uit het stopcontact.
Opmerkingen:


In een donkere kamer kunt u de tijd op het plafond of op een muur tot maximaal 2 meter projecteren.



U dient de tijd voor de LED-display en de tijd voor projectie afzonderlijk in te stellen.



Gebruik een stopcontact die zich naast het apparaat bevindt. De stekker mag niet belemmerd worden
en moet tijdens gebruik eenvoudig bereikbaar zijn.



Gebruik het apparaat bij een gemiddelde temperatuur en vochtigheid.



Laat voor voldoende ventilatie ten minste 10 cm vrij rondom het apparaat.

SPECIFICATIES
Afstembereik/gevoeligheid:
Vereisten voedingsbron:

AM 540-1600KHz
FM 88 –108 MHz
AC 230V ~ 50 Hz, 6 W
TIJDGEHEUGEN (9V BATTERIJ NIET INBEGREPEN)
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SAV
ADMEA / LOGISAV
ZI du clos des charmes
26 rue du clos des charmes
77090 COLLEGIEN - FRANCE
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