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BEDIENINGSAANWIJZINGEN 

Belangrijk  

– Lees deze instructies zorgvuldig voorafgaande aan het gebruik en bewaar deze voor raadpleging in de 
toekomst. Zie de bedieningsaanwijzingen aan de achterkant. 

– Gebruik alleen de meegeleverde adapter om het apparaat aan te sluiten. 

Waarschuwing:  
Om het risico van brand of elektrische schokken te voorkomen mag dit apparaat niet blootgesteld worden aan 
regen of vocht. 
Voordat u verbinding maakt met de netvoeding moet u zich ervan verzekeren dat de op het apparaat 
vermelde vereisten overeenkomen met de beschikbare netvoeding, bijv. AC 100-240V~, 50/60 Hz. 

 De ventilatie mag niet verhinderd worden door de ventilatieopeningen te bedekken met bijv. kranten, 
tafellakens, gordijnen, enz. 

 Er mogen geen open vuurbronnen zoals brandende kaarsen op het apparaat geplaatst worden. 

 Het mag niet blootgesteld worden aan druppels of opspattend vocht en er mogen geen objecten gevuld met 
vloeistoffen (zoals vazen) op het apparaat geplaatst worden.  

 Zet het apparaat niet in gesloten boekenkasten of rekken zonder behoorlijke ventilatie. 

 Als de lichtnetstekker wordt gebruikt om het apparaat te ontkoppelen, blijft het ontkoppelde apparaat klaar 
voor exploitatie. 

Teststand: 
1) Druk 3 seconden op de Sluimer en Test knoppen om toegang te krijgen tot de Teststand. De display 

toont "TEST" om aan te geven dat het in de Teststand is. 
2) Als er geen knop wordt ingedrukt binnen de minuut, dan zal de Teststand sluiten en zal het naar de 

Tijdstand terugkeren. 
3) Druk binnen de minuut op een willekeurige knop (behalve de Sluimer en Test knoppen die geen effect 

opleveren) om de Teststand te sluiten. 
4) Het apparaat zal in de Teststand de functies van het apparaat tonen bijv. de zoemer, knipperen en 

vibrator (als de vibrator aangesloten is). 
5) Druk op een willekeurige knop (behalve de Sluimer en Test knoppen die geen effect opleveren) om de 

Teststand te sluiten na afloop van de Teststand. 

INSTRUCTIES 

 

 

1. Tijdsinstelling 

2. Uren  

3. Minuten 

4. Alarm Instelling / Uit 

5. Alarm Aan / Uit 

6. Sluimer / Dimmer 

7. Batterijdeksel 

8. AM/PM indicatie 

9. Auto (Alarm AAN 
indicatie) 

10. Toon (verwisselen met 
Volume) 

11. DC 5V voeding   

12. Volume 

13. USB Oplaadpoort 

14. Vibrator stekkerbus 

 

De juiste tijd instellen  
1) Druk op de knop Tijdsinstelling (1) en houdt deze ingedrukt terwijl u de Urenknop (2) indrukt om de klok snel 

voortuit te doen gaan totdat het juiste uur is bereikt.  
2) Druk op de knop Tijdsinstelling (1) en houdt deze ingedrukt terwijl u de Minutenknop (3) indrukt 

om de klok snel voortuit te doen gaan totdat de juiste minuut is bereikt.   
Een verlichte stip (8) in de linkerbovenhoek van het klokscherm geeft aan dat de tijd is PM (na 12 uur ’s middags). 
De stip licht niet op voor de AM tijd (vóór 12 uur ’s middags). 

De alarmtijd instellen  
1) Druk op de knop Alarminstelling (4) en houdt deze ingedrukt terwijl u de Urenknop (2) indrukt om de klok snel 

voortuit te doen gaan totdat het juiste uur is bereikt.  
2) Druk op de knop Alarminstelling (4) en houdt deze ingedrukt terwijl u de Minutenknop (3) indrukt om de 

klok snel voortuit te doen gaan totdat de juiste minuut is bereikt.  
3) Verzeker u ervan dat de alarmtijd correct op AM of PM ingesteld is. De verlichte stip (8) geeft PM aan. 

Let op: laat de Urenknop en Minutenknop los vóór dat u de knop Alarminstelling loslaat!. 

12- of 24-uurs formaat kiezen 

Druk 6 seconden op de Urenknop (2) om toegang te krijgen tot de uren keuzestand. Laat de Urenknop (2) los als 
de display ‘12 H’ of ‘24 H’ vertoont. Druk op de Urenknop en laat deze los om tussen 12 of 24 uur te wisselen. Als 
u niets kiest binnen de 4 seconden zal het laatst getoonde uurformaat gekozen worden en zal de display 
terugkeren naar de normale Tijdstand. 

Wakker worden van het alarm 
1) Als alleen de zoemer nodig is, moet u de vibrator niet aansluiten. 
2) Stel het gewenste volume in door het Volumewieltje (12) voor het zoemergeluid te gebruiken. 
3) Als alleen de vibrator nodig is, steekt u de vibratorsteker in de Vibrator stekkerbus (14) en zet u het 

volume uit met het Volumewieltje (12). 
4) Als zowel de zoemer als de vibrator nodig zijn, steekt u de vibratorsteker in de Vibrator stekkerbus (14) 

en stelt u het gewenste volumeniveau in. 
5) Stel de alarmtijd / de wektijd in volgens de hierboven beschreven instructies voor de alarmtijd instellen. 

De tijdsduur van het alarm aanpassen 
De standaard tijdsduur van het alarm is 30 minuten. U kunt indien u dit wenst de tijdsduur aanpassen van 1 
minuut t/m 59 minuten. Om de tijdsduur aan te passen, doet u het volgende: 

 Druk 6 seconden op de knop ALARM SET (4). De klok toont de standaard tijdsduur van ‘30’ minuten. Laat 
de knop ALARM SET (4) los. 

 Druk op de Minutenknop (3) om de tijdsduur aan te passen op de gewenste instelling: van 1 minuut t/m 59 minuten. 

 Als de display de gewenste tijdsduur van het alarm toont, zal het na 3 seconden naar de normale 
klokstand terugkeren. De nieuwe tijdsduur wordt de nieuwe standaard en zal in het geheugen blijven 
staan totdat u het weer verandert. 

Het alarm uitzetten  
Het alarm kan tijdelijk (voor een dag) of permanent uitgezet worden. 

1) Wanneer het alarm afgaat, drukt u op de knop ALARM OFF (4). Het alarm gaat voor deze dag uit en 
zal de volgende dag weer aangaan, als de alarminstelling niet veranderd wordt. 

2) Om het alarm permanent uit te zetten schuift u de schakelaar Alarm Aan/Uit (5) in de Uit positie. Het 
alarm zal niet afgaan totdat u de schakelaar Alarm Aan/Uit (5) in de Aan positie hebt gezet. 

 

Nederlands 



Sluimerwerking  

SLUIMER-knop (6) – Druk hierop nadat het alarm is afgegaan. Het alarm wordt 9 minuten uitgezet voor wat extra 
slaap. Na 9 minuten zal het alarm weer afgaan. U kunt dit tot 119 minuten herhalen. 

De sluimertijd aanpassen 
De standaard sluimertijd is 9 minuten. U kunt indien u dit wenst de sluimertijd aanpassen van 1 minuut 
t/m 30 minuten. Om de sluimertijd aan te passen, doet u het volgende. 

 Druk 4 seconden op de knop SNOOZE (6). De klok toont de standaard sluimertijd van ‘9’ minuten. Laat de 
knop SNOOZE los.  

 Druk op de Minutenknop (3) om de sluimertijd aan te passen op de gewenste instelling: van 1 minuut 
t/m 30 minuten. 

 Als de display de gewenste sluimertijd toont, zal het na 3 seconden naar de normale klokstand 
terugkeren. De nieuwe sluimertijd wordt de nieuwe standaard en zal in het geheugen blijven staan 
totdat u het weer verandert. 

Volume  
Om het volume aan te passen draait u het Volumewieltje (12) totdat het gewenste niveau is bereikt. 

Toon  
Om de toon aan te passen draait u het Toonwieltje (10) totdat het gewenste niveau is bereikt. 

Werking van de dimmer  

Er is een helderheidsbediening met vijf niveaus voor de LED display. Druk éénmaal op de knop SNOOZE (6) om 
de helderheid van de display te veranderen. De helderheid wijzigt zich in 5-4-3-2-1-2-3-4-5 (van zeer helder tot 
gedimd en dan van gedimd tot zeer helder). 

*NB*: De dimmer werkt niet als de klok in de Sluimerstand staat. 

Bedtriller / Vibrator  

1) Steek de steker van de bedtriller in de Vibrator stekkerbus (14) aan de achterzijde van de klok. 

2) Leg de vibrator onder uw matras of kussen. 

USB Oplaadpoort 
Deze alarmklok heeft een handige USB oplaadpoort aan de achterkant die het mogelijk maakt diverse 
merken van mobiele telefoons, draagbare muziekspelers en ander apparaten met USB oplaadkabels op te 
laden. Het uitvoervermogen van de USB oplaadpoort is 500 mA. 

Om uw apparaat op te laden steekt u de met uw draagbare apparaat geleverde USB oplaadkabel in de USB 
oplaadpoort (13) aan de achterzijde van deze alarmklok. Bekijk de oplaadindicator van uw apparaat om te 
controleren dat deze opgeladen wordt.  

NB: De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de oplaadstroom dat uw apparaat nodig heeft. Vandaar dat 

sommige apparaten meer tijd nodig hebben dan andere apparaten. 

Back-up voor de batterij  
Om een back-up voor de batterij te gebruiken steekt u één 9V batterij in de basis van de klok onder het 
batterijdeksel (7). Tijdens een stroomuitval zal de LED display niets tonen maar de klok loopt nog steeds en zal 
de juiste tijd bijhouden totdat de voeding hersteld is.  

NB: Voor het beste resultaat wordt aanbevolen de batterij elke 6-8 maanden te verwisselen. Als de klok 
langere tijd niet gebruikt wordt, wordt aanbevolen de batterij te verwijderen om lekkage te voorkomen. 

DC 5V Voeding 
Steek de steker van de DC voeding in de DC5V  IN (11) stekkerbus aan de achterkant van de klok. 

ALGEMENE GEGEVENS 
Voedingsadapter van laboratoria van underwriters: AC100 - 240V~, 50/60 Hz. 

Energieverbruik: Adapter uitgangsvermogen: DC5V  , 800 mA. 
Uitvoervermogen USB oplaadpoort: 500 mA. 

 

De bliksemschicht en de pijlpunt in 

de driehoek waarschuwen u voor 

gevaarlijke voltages in het product. 

WAARSCHUWING: 

OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE 

SCHOKKEN TE VERMINDEREN MAG DE 

KAP (OF ACHTERKANT) NIET VAN HET 
PRODUCT VERWIJDERD WORDEN. ER 

ZITTEN GEEN ONDERDELEN IN HET 

APPARAAT DIE DE GEBRUIKER KAN 
BEDIENEN. RICHT U ZICH VOOR 

SERVICE TOT UW SONIC DEALER. 

 

Het uitroepteken in de driehoek 

waarschuwen u voor belangrijke 
instructies bij het product. 

WAARSCHUWING: 

OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG DIT APPARAAT 
NIET BLOOTGESTELD WORDEN AAN REGEN OF VOCHT. 

Normaal functioneren kan verstoord worden door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het 
geval is, kan normaal functioneren hervat worden door de verbinding met de voedingsadapter te 
verbreken en weer te verbinden. Als het functioneren niet hervat wordt, probeer dan het apparaat naar 
een andere plaats te verplaatsen. 

- Aandacht moet besteed worden aan de milieuaspecten van de batterijverwijdering. 

-  geeft de aparte inzameling van elektrische en elektronische apparatuur aan. 

SONIC ALERT’S 2-JARIGE BEPERKTE GARANTIE  

Vanaf het moment dat u uw Sonic Alert product heeft gekocht, garandeert Sonic Alert het voor twee (2) jaar. 
Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Dit product 

wordt gedekt door de wettelijke garantie van overeenkomstigheid zoals door de van toepassing zijnde wet is bepaald. 

Belangrijk: uw aankoopbewijs is onderdeel van de garantie en moet bewaard worden en getoond in het geval van een 
garantieclaim. 

Geemarc Telecom SA 

Parc de l’étoile, 2 rue Galilée, 59791 Grande-Synthe Cedex, FRANCE 

RICHTLIJNEN VOOR HERGEBRUIK 
De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) is opgesteld om 
producten die aan het einde van hun nut zijn gekomen op de beste manier te recyclen.  
Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet in uw huishoudelijke afvalbak. 
Gebruik liever een van de volgende stortingsopties: 

 Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het apparaat ook in 
een daartoe geschikte AEEA container. 

 Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit 
accepteren. Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u 
het milieu. 

CE verklaring:  
Sonic Alert verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante 
bepalingen van 2004/108/EC van de Elektromagnetische Comptabiliteit (EMC) en, indien van 
toepassing, 2006/95/EC van de Laag Voltage Richtlijn (LVR). 
De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com. 
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