
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEBRUIKSHANDLEIDING 
Raadpleeg onze website www.geemarc.com voor een 
bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke 

herzieningen en wijzigingen zijn waarvan u zich bewust dient 
te zijn! 

 

INSTALLATIE 

Steek de AC/DC adapter in een wisselstroom (AC) stopcontact en 
steek daarna de gelijkstroom (DC) steker in de achterkant van de 
klok. Uw klok zal nu werken. De contactdoos moet zich in de buurt 
van het apparaat bevinden en moet gemakkelijk bereikbaar zijn. 

PLAATSING VAN DE RESERVEBATTERIJ 

Uw wekker moet één AA batterij (niet meegeleverd) hebben om de 
wekker noodstroom te geven in het geval er een tijdelijke 
stroomuitval optreedt. 

1. Plaats uw apparaat met de voorkant naar beneden gericht op 
een vlak, zacht oppervlak. 

2. Open het batterijdeksel dat zich aan de onderkant bevindt. 

3. Steek een nieuwe AA batterij in het batterijvakje; 
let op de correcte ‘+’ en ‘-’ polariteit. 

4. Sluit het batterijdeksel. 

Om de wekker te laten fuctioneren is het niet nodig een 
reservebatterij er in te steken, maar de reservebatterij zal de tijd 
bijhouden in geval van stroomuitval of loskoppeling van de 
AC/DC adapter. Als de AC voeding uitvalt zullen het alarm 
en de achtergrondverlichting niet werken. 

Controleer de conditie van de batterij eens per jaar en vervang zo 
nodig een oude batterij. Een lekkende batterij kan uw wekker 

vernielen. 

WAARSCHUWING: Explosiegevaar als een verkeerde 
vervangingsbatterij wordt gebruikt. Alleen maar vervangen met 
eenzelfde of vergelijkbaar type. 

WAARSCHUWING: De batterij mag niet blootgesteld worden aan 
extreme hitte zoals zonneschijn, vuur en dergelijke. 

 
 

 
 
 

 

DE TIJD INSTELLEN 

Draai de  knop linksom om de huidige tijd in te stellen. 

Opmerking: Draai de  knop of de  wijzers NOOIT 
rechtsom; dit kan de bewegingen van de wekker beschadigen. 
 

ALARMTIJD INSTELLEN (standaard is 6:00) 

Draai de  alarmknop linksom om de alarmwijzer op de 

gewenste tijd te zetten. Elk segment of interval staat voor 12 
minuten. 

Voor minimale tolerantie van de alarmtijd plaatst u de alarmwijzer 
exact op de door u gewenste alarminteval. 

ALARM AAN/UIT (ON/OFF) KIEZEN 
Om het alarm AAN te zetten zet u op willekeurig welk moment de 

 knop in de ON stand zodat een groene ondergrond 

zichtbaar wordt. 

Om het alarm UIT te zetten zet u op willekeurig welk moment de 

 knop in de OFF stand. 

ALARMTOON FREQUENTIE KIEZEN 

Zet de  knop in de 1, 2 of 3 stand om tijdens een 

geactiveerde wekker de alarmtoon frequentie te kiezen. 

1 (lage toon, 800 Hz) 

2 (middentoon, 1 KHz) 

3 (hoge toon, 1,5 KHz) 

ALARMVOLUME KIEZEN 

Zet de  knop in de HI, MED, LO of OFF stand om 

tijdens een geactiveerde wekker het geluidsniveau van de 
zoemer te kiezen. 

VIBRATOR (TRILKUSSEN) HI/LO KIEZEN 

Zet de  knop in de HI of LO stand om tijdens een 

geactiveerde wekker een hoog of laag niveau van vibratie te 
kiezen. 
Verbindt de adapter van het trilkussen niet als u het trilkussen niet 
wilt gebruiken. 

DE ALARMFUNCTIE STOPPEN 

Wanneer de wekker geactiveerd is, zet u de  knop in de 

OFF stand. 

SLUIMEREN GEBRUIKEN 

Als de wekker afgaat, drukt u één keer op ; het alarm 
stopt tijdelijk. De wekker zal na 5 minuten weer afgaan. 

HI-MED-LO DIMMER GEBRUIKEN 
(TIJDCIJFERS) 
Er is een helderheidsbediening met drie niveaus voor de 

achtergrondverlichting. Druk op  om de helderheid (HI / 
MED / LO) van de achtergrondverlichting te veranderen. Kan 

alleen als de klok niet afgaat. 
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DE RING VAN HET LED LICHT GEBRUIKEN 
1. Druk op de  knop en houdt deze ingedrukt om de 

LED-licht ring aan te zetten; het helderheidsniveau van de 
LED ring (Hi-Med-Lo) komt overeen met de helderheid 
(Hi-Med-Lo) van de tijddislay. 

2. Wanneer de LED ring oplicht, drukt u elke keer eenmaal op de 

 knop om de helderheid van de tijddisplay en de LED 
ring te veranderen. 

3. Druk op de  knop en houdt deze ingedrukt om de 
LED-licht ring uit te zetten. 

UW MOBIELE APPARAAT OPLADEN VIA DE USB 
INGANG 
Verbindt de oplaadkabel (niet meegeleverd) met de A-type USB 
ingang aan de achterkant van uw mobiel en daarna het andere 
uiteinde met uw mobiele apparaat. De wekker zal uw mobiele 
apparaat automatisch opladen. 
NB: 

1. Zorg ervoor dat de met uw mobiel geleverde kabel voor 
opladen gebruikt kan worden. 

2. Zorg ervoor dat de met uw wekkerradio meegeleverde 
originele adapter (5V 1,2A) wordt gebruikt om stroom te 
leveren aan de wekkerradio. Gebruik van andere adapters 
kan mogelijk uw mobiel niet opladen. 

3. Het is niet mogelijk om een iPad® of notepad op te laden 
via de USB ingang van deze wekker. 

4. Als de wekker afgaat/actief is, kunt u geen mobiele 
apparaten, enz. opladen via de USB ingang. 

PROBLEMEN OPLOSSEN 
Als uw wekker niet goed werkt, wat veroorzaakt kan worden door 
elektrostatische ontlading of een andere storing, trek dan de DC 
steker uit de adapter van de wekker om de AC stroom te 
onderbreken (en verwijder de reservebatterij), laat de wekker een 
paar minute staan en steek daarna de steker in de adapter om uw 
wekker opnieuw van stroom te voorzien. 

GOED VOOR UW PRODUCT ZORGEN 

1. Plaats uw klok op een stevig oppervlak, verwijderd van direct 
zonlicht of extreme hittebronnen of vocht. 

2. Bescherm uw meubilair als u uw klok op natuurlijk hout of 
geverniste afwerking plaatst door een doek of beschermend 
materiaal te gebruiken tussen uw klok en het meubilair. 

3. Maak uw klok schoon met een zachte doek, bevochtigd met 
milde zeep en water. Sterkere middelen zoals benzeen, 
verdunners en dergelijke materialen kunnen de behuizing van 
uw klok beschadigen. Zorg ervoor dat de wekker ontkoppeld is 
vóór het schoonmaken. 

4. Om eventuele corrosie te voorkomen moet u de reservebatterij 
verwijderen als de wekker voor een maand of langer niet 
gebruikt wordt. Mocht het batterijvakje vuil of aangetast worden, 
maak dan het vakje grondig schoon en vervang de batterij. 

SPECIFICATIES 

Standaard 
instellingen 

Tijd 10:10 

Alarm 6:00 

Alarm AAN/UIT UIT (= OFF) 

Alarm 
geluidsfrequentie 

1 (800Hz) 

Alarm volume UIT (= OFF) 

Alarm Vibratieniveau Hoog (= HI) 

Sluimerduur 5 minuten 
 

GARANTIE 
Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, 
garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle 
reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u 
problemen ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk 
of ga naar onze website op www.geemarc.com. Ongelukken, 

verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet 
door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het 
product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een 
erkende Geemarc vertegenwoordiger is. De Geemarc garantie 
beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.  

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN 

UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN 
VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.  

VERKLARING: Hierbij verklaart Geemarc dat dit Wake ‘n’ shake 

Curve voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante 
condities van de radioapparatuur Richtlijn 2014/53/UE betreffende. 

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op 
www.geemarc.com. 
 

Elektrische verbinding: Dit apparaat is ontworpen om slechts te 

functioneren met 230V / 50Hz voeding. (Geclassificeerd als 
‘gevaarlijk voltage’ volgens de EN62368-1 norm.) Het apparaat 
heeft geen geïntegreerde AAN/UIT schakelaar. Om de voeding uit 
te schakelen moet u de voeding van het lichtnet uitschakelen of de 
wisselstroomadapter uit de wandcontactdoos halen. Zorg er bij 
installatie voor dat u gemakkelijk bij de contactdoos van het 
lichtnet kunt komen.  
 

RICHTLIJNEN VOOR HERGEBRUIK 
De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / 
Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde 
van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor 
hergebruik geschikt te maken. 

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet 
weg met uw huisvuil. 

Gebruik liever een van de volgende stortingsopties: 

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

 Of geef het oude product aan uw winkelier. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op 
www.geemarc.com. 

E-mail : customerservices@geemarc.com 
 
 
 

Parc de l’Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France 

Dit product is in China gemaakt voor Geemarc Telecom. 
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Hua Xu Electronics Factory 
HX075-0501200-AG-001 / HX075-0501200-AB 
AC100 – 240V ~ 50/60Hz 
DC5V 1,2A 6,0W 
Gemiddelde actieve efficiëntie: ≥75% 
Opgenomen vermogen in niet-belaste toestand: ≤0,1W 
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