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Nederlands
Toetsen (Zie 1)
1 SET TIME – Stelt de tijd voor de klok in
2 ALARM 1
– ON – Schakelt wekker 1 aan
– SET – regelt de wekker 1 tijd
– OFF – Schakelt wekker 1 uit
3 REPEAT ALARM – Schakelt de wekker 6
minuten lang uit
4 Scherm – geeft de tijd/ de wektijden weer
en geeft informatie over het apparaat
5 ALARM 2
– ON – Schakelt wekker 2 aan
– SET – regelt de wekker 2 tijd
– OFF – Schakelt wekker 2 uit
6 LIFT TO OPEN – hier tillen om CD-vak
deksel te openen.
7 TUNING – stemt af op radiostations
8 STOP 9 – om het afspelen van een cd te
beëindigen;
9 PLAY / PAUSE ); – om het afspelen van
een cd te starten/ te onderbreken.
0 MIN ∞ / HOUR §
– om de tijd/ wektijden in te stellen;
– om bij een cd een nummer over te slaan/
een bepaalde passage op te zoeken.
! FM•MW•BUZ•CD
– om de functie: FM, MW of CD te kiezen.
– Voor het selecteren van de modus radio,
zoemer of cd-wekker
@ POWER / ALARM RESET
– Schakel het toetsel aan/ uit
– Schakelt het actieve alarm 24 uur uit
– Schakel de inslaaptimer uit
# SLEEP
– Voor het aanschakelen van de radio of cd
voor de timermodus
– Voor het instellen van de timeropties voor
de radio / cd-weergave
$ VOLUME – regelt de geluidssterkte

Toetsen/ Stroomvoorziening
% Batterijvak – Zet een batterij van 9 volt
en het type 6F22 (niet inbegrepen) in als
back-up voor het klokgeheugen
^ RESET – indrukken indien het toestel /
scherm op geen enkele knop reageert
& Stroomkabel – aansluiten op de muurcontactdoos
* Draadantenne –verbetert FM radio-ontvangst.
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Back-up voor het klokgeheugen

Klokdisplay
De tijd wordt op de display aangegeven, terwijl de display ook aangeeft wanneer de
wekker of de wekkers zijn aangeschakeld en
de indicatoren respectievelijk naast "AL1” en
"AL2” op de display gaan branden.Voor het
weergeven van de tijd in het display wordt
een 24-uurssysteem.
Houd SET TIME ingedrukt.
Houd MIN ∞ of HOUR § ingedrukt om
het minuten of de uur in te stellen.
Laat SET TIME en MIN ∞ / HOUR §
los zodra de juiste tijd ingesteld is.

Radio
1
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4

Druk op POWER om het apparaat in te
schakelen.
➜ Het lampje van de toets POWER gaat
branden.
Gebruik FM•MW•BUZ•CD om de golfband FM of MW te selecteren.
Gebruik TUNING (op het zijpaneel) om de
gewenste zender te vinden.
Stel het geluid in met VOLUME.

Druk op POWER om het apparaat uit te
schakelen.
➜ Het lampje van de toets POWER gaat uit.
Verbeteren van de ontvangst:
FM: Trek voor een optimale ontvangst van FM
de draadantenne volledig uit en leg deze in
de juiste richting.
MW: Gebeurt met behulp van een ingebouwde antenne. U kunt de antenne
richten door het hele apparaat te verplaatsen.

Dit apparaat voldoet aan de radioontstoringseisen van de Europese
Unie.

Instellen van de klok

Het typeplaatje bevindt zich aan de
onderzijde van het apparaat.

In geval van stroomonderbreking wordt de
volledige klokradio uitgeschakeld. Nadat de
stroomvoeding is hersteld geeft de display de
tijd 0:00 aan en moet u de correcte tijd
instellen. Om de tijd en de ingestelde wekkertijd(en) in geval van stroomonderbreking in
het geheugen te bewaren kunt u een 9 volt
batterij (het type 6F22 is aanbevolen, niet
inbegrepen) in het batterijenvak inzetten:
deze batterij zorgt voor geheugenback-up van
de klok. Hoe dan ook wordt in geval van

stroomonderbreking de tijd niet op de display
aangegeven. De werking van de wekkers, de
FM / MW-radio en cd is dan eveneens uitgeschakeld. Zodra de stroom terugkeert,
geeft het display opnieuw de juiste tijd aan.
Sluit de stekker van het netsnoer aan op het
stopcontact.
Open het batterijvakje en leg er batterij in.
Vervang de batterij eenmaal per jaar, of zo
vaak als nodig.
Batterijen bevatten chemicaliën en
moeten daarom op de juiste manier
ingeleverd worden.

Controleer of de netspanning aangegeven op
het typeplaatje op de onderkant van het
apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning.
Steek de netstekker in het stopcontact. De
netvoeding is nu ingeschakeld en in het display verschijnt het 0:00. U moet nu de correcte tijd instellen.
Trek de netstekker uit het stopcontact als u
de netvoeding helemaal wilt uitschakelen.

Stroomverbruik in stand-by
(enkel de klok). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1.6W

Radio/CD-speler

Klok

Afspelen van een ce
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Op deze cd-speler kunnen audiodisks en cdrecordables (CD-R) afgespeeld worden.
Probeer geen cd-roms, CDRW, CD-i’s,VCD’s,
dvd’s of computer-cd’s af te spelen.
Open het cd-vak.
Plaats een cd in de speler met de bedrukte
kant naar boven en sluit het deksel.
Druk op POWER om het apparaat in te
schakelen.
➜ Het lampje van de toets POWER gaat
branden.
Gebruik FM•MW•BUZ•CD om de functie
CD te selecteren.
Druk op PLAY / PAUSE ); om het afspelen te starten.
➜ In het display verschijnt kort het huidige
nummer .
Stel het geluid in met VOLUME
control.
Druk op );om het afspelen te onderbreken.
Druk opnieuw op ); om verder te gaan met
afspelen.

CD-speler
Druk op STOP 9 om het afspelen te
beëindigen.
➜ In het display verschijnt kort het totale
aantal muziekstukken.
10 Druk op POWER om het apparaat uit te
schakelen.
➜ Het lampje van de toets POWER gaat uit.
Nuttige tips: U kunt ook op POWERdrukken
om het afspelen van de CD te beëindigen.

Wekker
Gebruik van de wekker

9

Kiezen van een ander nummer tijdens
het afspelen
•
•
•

Druk één of meerdere keren op § naar het/
een volgend nummer te gaan.
Druk meer dan één keer op ∞ om naar een
vorig nummer te gaan.
Druk eenmaal op ∞ en het huidige nummer
begint opnieuw vanaf het begin te spelen.
Het volgnummer verschijnt kort in het display
wanneer u op ∞, § drukt om naar een
ander nummer te gaan.
Zoeken naar een passage binnen een
nummer
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Houd, tijdens het afspelen, ∞ of § ingedrukt.
➜ De cd wordt versneld en zachtjes afgespeeld.
Laat ∞ of § los zodra u de gewenste passage herkent.
➜ Het afspelen gaat op de normale manier
verder..

Algemeen
U kunt twee verschillende wektijden instellen
ALARM 1 en ALARM 2 waarbij u tevens kunt
kiezen om gewekt te worden door een cd, de
radio of de zoemer.
Instellen van de wekkertijd
1

Verschuif de schuifschakelaar ALARM 1 of
ALARM 2 naar SET.
➜ Gaat uit: wekkertijd (ALARM1 of
ALARM2).
Nuttige tips: Probeer nooit beide schakelaars
ALARM tegelijkertijd naar SET te verschuiven.
2 Houd MIN ∞ of HOUR § ingedrukt om
respectievelijk de minuten of de uren te
regelen.
3 Laat MIN ∞ of HOUR § los zodra de
juiste tijd ingesteld is.
➜ Om de tijd langzaam in te stellen en minuut
voor minuut vooruit te gaan drukt u herhaaldelijk kort op MIN ∞ / HOUR §.
4 Duw de schuifschakelaar ALARM 1 of
ALARM 2 naar de stand OFF.
➜ In het display verschijnt opnieuw de tijd.
Om de ingestelde wekkertijd na te kijken,
Duw de schuifschakelaar ALARM 1 of
ALARM 2 naar de stand SET.

Op de ingestelde wekkertijd schakelt de
radio, cd of zoemer aan en 60 minuten nadien automatisch weer uit.
Nuttige tips:
– Indien de wekkermodus CD is geselecteerd
moet u een cd inzetten. De cd-weergave
begint vanaf het eerste muzieknummer.
– Indien u de radio of cd als inslaapmodus
heeft geselecteerd, is dit automatisch ook uw
wekkermodus.

3

Druk op POWER om het apparaat uit te
schakelen.
Selecteer de gewenste wekkermodus: of FM,
MW, de zoemer of CD met behulp van de
bronschakelaar FM•MW•BUZ•CD.
Duw de schuifschakelaar ALARM 1 of
ALARM 2 naar de stand ON.
➜ De overeenkomstige indicator ALARM
gaat op de display branden.

SLEEP
SLEEP

•

Wekker uit schakelen
Er zijn drie manieren om de wekker uit te
schakelen. Tenzij u de wekker volledige
uitschakelt, wordt 60 minuten nadat de
wekker voor het eerst afgelopen is, automatisch de 24 uur wekkerherstel gekozen.
24 uur wekkerherstel
Als u de wekker meteen uit wilt zetten, maar
tevens dezelfde wekkertijd voor de volgende
dag wilt bewaren:
➜ Druk op POWER / ALARM RESET
terwijl de wekker afloopt.
Repeteerwekker
Hiermee gaat de wekker met tussenpozen
van 6 herhaaldelijk af.
1

Instellen van de manier van wekken
1
2

Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.

Wekker

2

Druk terwijl de wekker afgaat op REPEAT
ALARM.
U kunt dit desgewenst gedurende een uur
herhalen.
De wekker volledig uitschakelen
Duw de schuifschakelaar ALARM 1 of
ALARM 2 naar de stand OFF.
➜ De wekkerindicator verdwijnt van de display.

(inslaaptimer)

Dit toestel bezit een ingebouwde aftelklok die
de radio/CD na een bepaalde tijd automatisch uitgeschakelt. Er zijn vier sluimertijden.
90, 60 of 30 minuten of uit-schakelaar
Regelen en uitschakelen van "Sleep"
Druk op POWER om het apparaat uit te
schakelen.
2 Kies uw inslaaptijd door één of meerdere
keren op SLEEP te drukken tot in het display de gewenste inslaaptijd verschijnt.
➜ De display geeft --(uit-schakelaar) =
90 (minuten) aan = 60 = 30 = --...
3 Na enkele seconden schakelt het apparaat
aan.
➜ Wanneer de cd-modus is geselecteerd
drukt u op PLAY / PAUSE ); om de
weergave te starten.
4 Het apparaat schakelt automatisch uit na de
ingestelde tijd.
5 Om de timerfunctie te annuleren drukt u
ofwel één- of meermaals op de toets SLEEP
tot "--" verschijnt of op POWER om het
apparaat uit te schakelen.
Nuttige tips:
– De inslaapfunctie heeft geen invloed op uw
wekkerinstelling(en).
– Indien u een wekker heeft ingesteld in de
radio- of cd-modus, moet u voor het slapengaan controleren of het volume voldoende
hard is gezet om uw wakker te maken.
1

Onderhoud & Veiligheid

VERHELPEN VAN STORINGEN

Veiligheidsvoorschriften
•
•

•
•

•

•

•

•

•

Zet het apparaat op een harde, vlakke ondergrond zodat het niet om kan vallen.
Bescherm het apparaat, de batterijen, de cd’s
en cassettes tegen vocht, regen, zand of
extreem hoge temperaturen zoals bij verwarmingsapparatuur of in felle zon.
Apparaat mag niet worden blootgesteld aan
spatwater.
Leg niets op het apparaat. Er moet voldoende
ventilatieruimte (minimaal 15 cm) zijn bij de
ventilatieopeningen om te voorkomen dat
het apparaat te warm wordt.
De ventilatie mag niet worden gehinderd
door het afsluiten van de ventilatieopeningen
met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden,
gordijnen enz.
Er mogen geen voorwerpen met een open
vlam, zoals aangestoken kaarsen op het apparaat worden geplaatst.
Geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals
vazen, mogen op het apparaat worden
geplaatst.
De mechanische delen van het apparaat zijn
voorzien van zelfsmerende lagers en mogen
dus niet gesmeerd of geolied worden.
U kunt het apparaat schoonmaken met een
licht bevochtigde zeemlap. Gebruik geen
schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus,
ammonia of schuurmiddel bevatten want die
kunnen het apparaat beschadigen.

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst
voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt. Kunt u het probleem niet oplossen aan de
hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie.
WAARSCHUWING: Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een
elektrische schok te krijgen. Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren want
dan vervalt de garantie.

Onderhoud van de cd-speler
en de cd’s
•

•
•

•

•

•

Als de CD-speler de CD’s niet op de juiste
manier kan lezen, gebruik dan een schoonmaak-CD om de lens schoon te maken voor
u het apparaat ter reparatie aanbiedt.
Raak de lens van de cd-speler nooit aan!
Bij plotse temperatuurveranderingen kan er
condens ontstaan en kan de lens van de cdspeler beslaan. Het afspelen van een cd is dan
niet mogelijk. Probeer niet de lens schoon te
maken maar laat de cd-speler enige tijd acclimatiseren in een warme omgeving tot de
condens verdwenen is.
Sluit altijd het cd-deksel om te voorkomen
dat er stof in het cd-vak komt. Het cd-vak
kunt u schoonmaken met een zachte droge
doek.
Maak de cd schoon door met een zachte,
pluisvrije doek vanuit het midden in een
rechte lijn naar de rand te wrijven. Gebruik
geen schoonmaakmiddelen want deze kunnen de cd beschadigen.
Schrijf nooit op een cd en plak er geen stickers op.

Geen geluid

Af en toe gekraak bij FM-ontvangst

– Het volume staat te zacht
• Zet het volume harder

– Zwak signaal
• De draadantenne geheel uittrekken en in de juiste
richting leggen.

Het apparaat reageert op geen enkele
toets
– Elektrostatische ontlading
• Haal de stekker uit het stopcontact en sluit 5
minuten later weer aan.
Het afspelen van een cd lukt niet
–
•
–
•
–
•

De cd is beschadigd of vuil
Vervang de cd/ maak deze schoon
De lens van de laser is beslagen
Wacht tot de lens geacclimatiseerd is
De lens van de laser is vuil
Maak de lens schoon door een schoonmaak-cd
voor cd-lenzen af te spelen.
– De cd-r is niet afgesloten
• Gebruik een afgesloten cd-r

Constant gekraak/ gefluit bij AM (MW)ontvangst
– Elektrische storingen van tv’s, computers, tl-lampen
enzovoort
• Zet het apparaat uit de buurt van andere elektrische apparatuur
De wekker gaat niet af
–
•
–
•
–

De wektijd is niet ingesteld
Zie Instellen van de wekkertijd
De manier van wekken is niet ingesteld
Zie Instellen van de manier van wekken.
Er is geen cd ingezet terwijl de cd als wekkermodus is geselecteerd.
• Zet een cd in

Met het oog op het milieu.
LET OP
Het gebruik van de toetsen en regelingen of het toepassen van de
aanwijzingen anders dan hier beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of tot onveilige werking.

Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim
(buffer) en plastic (zakken, beschermfolie).
Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf
gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal,
lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

