TIJD EN SLUIMERDUUR INSTELLEN
1.Druk op SET / TIMER en houdt deze ingedrukt; het uurcijfer ‘0’ begint
te knipperen. Druk op
of om de tijd in uren in te stellen (ingedrukt
houden om snel vooruit te gaan).
2.Druk nogmaals op SET / TIMER; de minutencijfers ‘00’ beginnen te
knipperen. Druk op of om de tijd in minuten in te stellen (ingedrukt
houden om snel vooruit te gaan).
3.Druk nogmaals op SET / TIMER; de display toont ‘24Hr’ en knippert.
Druk op of om ‘12Hr’ of ‘24Hr’ te kiezen. Er is een AM-pictogram
om voor 12 uur en een PM-pictogram om na 12 uur aan te geven.
4.Druk nogmaals op SET / TIMER; de display toont ‘05’ en knippert.
Druk op of om uw sluimertijd vanaf 5 tot 60 minuten in te stellen.
5.Om de instellingsstand te beëindigen drukt u nogmaals op SET /
TIMER of drukt u geen enkele toets/knop in voor ca. 10 seconden.

HET ALARM INSTELLEN (standaard is 6 uur AM)
1.Druk op AL SET / SELECT en houdt dit ingedrukt; AL en de uurcijfers
van het alarm knipperen. Druk op
of
om het alarm in uren in te
stellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).
2.Druk nogmaals op AL SET / SELECT; de minutencijfers van het alarm
knipperen. Druk op
of
om het alarm in minuten in te stellen
(ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).

GEBRUIKSAANWIJZING
!!! Bezoek de Geemarc.com website om de Gebruiksaanwijzing
te krijgen !!!

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
SLUIMER/ ZAKLANTAARN
AM

PM
LAGE
BATTERIJVOEDING

ALARM

TIMER

BIJTELLEN
(TIMER)
AFTELLEN
(TIMER)

In de stand van normale tijd tonen drukt u eenmaal op AL SET/ SELECT op
een tijd dat het/de alarm(s) geactiveerd moet(en) worden; de bijbehorende
alarmindicator(s) aan de linkerkant van de display gaan aan:
alleen het alarmgeluid is geactiveerd

TRILKUSSEN
ACTIEF

alleen het trilkussen van het alarm is geactiveerd

OMLAAG /
ONTGRENDELEN

OMHOOG / TEST AL

INSTELLEN
TIMER

ALARM INSTELLEN
SELECTEREN

START/STOP (TIMER)

DE ALARMSTAND KIEZEN

LED ACTIEF

ZOEMER ACTIEF

ACHTERAANZICHT

3.Druk nogmaals op AL SET/SELECT;
en ‘HI’ knipperen (vibratie
of
om ‘LO’ (vibratie op laag
op hoog niveau). Druk zonodig op
niveau) te kiezen.
en ‘HI’ knipperen (geluid
4.Druk nogmaals op AL SET / SELECT;
op hoog niveau). Druk zonodig op
of
om ‘LO’ (geluid op laag
niveau) te kiezen.
5.Om de alarminstellingsstand van het alarm te beëindigen drukt u
nogmaals op AL SET / SELECT of drukt u geen enkele toets in
voor ca. 10 seconden. Terwijl u in de alarminstellingen bent, drukt u
eenmaal op SET / TIMER om deze stand te verlaten en naar de
normale tijdweergave terug te keren.

ACHTERAANZICHT(BATTERIJVAKJE)

alleen het stroboscopisch licht van het alarm is geactiveerd
zowel het geluid als het trilkussen van het alarm zijn
geactiveerd
zowel het stroboscopisch licht als het geluid van het alarm
zijn geactiveerd
Druk nogmaals op AL SET / SELECT om alle alarmen uit te zetten; alle
en
alarmindicators staan uit.

HET ALARM STOPPEN EN RESETTEN OM DE
VOLGENDE DAG AAN TE GAAN
Als het alarm afgaat, knippert de bijbehorende alarmindicator. Druk
eenmaal op AL SET / SELECT om het alarm te stoppen en te resetten
om de volgende dag aan te gaan. Nadien verschijnt de bijbehorende
alarmindicator continu op de display.

SLUIMEREN GEBRUIKEN
AAA
BATTERIJ
BATTERIJDEKSEL

Als het alarm afgaat, drukt u eenmaal op
; het alarm stopt tijdelijk
en de bijbehorende alarmindicator blijft knipperen. Het alarm zal opnieuw
afgaan nadat de ingestelde sluimerduur voorbij is.
AA BATTERIJEN

DE BATTERIJEN INSTALLEREN
Om te werken heeft uw wekker 1 x AAA en 2 x AA-alkaline batterijen
(meegeleverd) nodig.
1.Plaats uw klok ondersteboven op een plat oppervlak.
2.Druk op de vergrendeling en verwijder het batterijdeksel aan de
onderkant van uw apparaat.
3.Steek 1 x AAA en 2 x AA nieuwe alkaline batterijen in het compartiment
waarbij u de juiste + en – polariteit in acht neemt.
4.Zet het batterijdeksel terug.

AUTOMATISCHE TOETSENSLOT
Het automatische toetsenslot geldt voor alle toetsen/knoppen (nadat u
1 minuut geen enkele toets/knop heeft ingedrukt). Druk op de
ONTGRENDEL/ OMLAAG-knop (de uiterst rechtse knop) en houdt
deze ingedrukt om de toetsen/knoppen te ontgrendelen; twee zachte,
korte pieptonen zijn te horen.
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ACHTERGRONDLICHT GEBRUIKEN
Druk eenmaal op
werken.

om 5 seconden het achtergrondlicht te laten

ZAKLANTAARN GEBRUIKEN
Druk op
Druk op

en houdt dit ingedrukt om de zaklantaarn aan te zetten.
en houdt dit ingedrukt om de zaklantaarn uit te zetten.

DE AFTELTIMER GEBRUIKEN
(UREN / MINUTEN TIMER)
1.In de stand van normale tijd tonen drukt u eenmaal op SET / TIMER,
en
verschijnen terwijl ‘0:00’
de display toont de timerstand;
knippert.
om de uren en op
om de minuten van de afteltimer te
2.Druk op
veranderen.
3.Druk eenmaal op START / STOP om de minuten af te tellen waarna ‘:’
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en ‘ ’ knipperen.
4.Druk tijdens het aftellen op START / STOP om het aftellen te pauzeren;
de hele display knippert. Druk op START / STOP en houdt dit ingedrukt
om de afteltimer te stoppen en te resetten.
5.Druk nogmaals op START / STOP om voortdurend af te tellen waarna
‘:’ en ‘ ’ weer knipperen.
6.Als de timer op ‘0:00’ (00 seconden) komt te staan, zal de klok vibreren /
geluid geven / de LED zal knipperen en het begint erbij te tellen om de
nalooptijd te tonen. Druk eenmaal op START / STOP om het timeralarm
te stoppen.
7.Druk nogmaals op START/STOP en de display toont de laatst ingestelde
afteltijd en knippert. Herhaal de stappen 2-5 om de afteltimer in te stellen
en te gebruiken.
Opmerking: Als de timer werkt en erbij of aftelt, druk dan op SET /
TIMER om terug te gaan naar het tonen van de tijd. Het tijdspictogram
knippert in de display van de normale tijd.
Druk eenmaal op SET / TIMER om toegang te krijgen
tot de tijdstand.

Druk op

of

om de afteltijd in te stellen.

Druk eenmaal op START / STOP om af te tellen.

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 een
verniste 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, spiritus en
dergelijke materialen kunnen de behuizing van uw klok beschadigen.
Zorg ervoor dat de klok ontkoppeld is vóór het schoonmaken.
4.Als het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt (een maand
of langer) verwijder dan de batterijen om corrosie te voorkomen.
Mocht het batterijvakje vuil of aangetast worden, maak dan het
vakje grondig schoon en vervang de batterijen.
5.Gebruik van tijd tot tijd een borsteltje om vuil zorgvuldig van de
microfoon te verwijderen. Het borsteltje moet zachte, schone en
droge borstelharen hebben.

SPECIFICATIES
Alarmduur
Instelbare
sluimerduur

Standaard
instellingen

Hoorbaar alarm
Druk op START / STOP om aftellen te pauzeren.

Als de afteltimer op 0:00 (00 seconden) komt te staan, zal
de klok vibreren/ geluid geven / knipperen en het begint
erbij te tellen om de verlopen tijd te tonen. Druk eenmaal
op START / STOP om het timeralarm te stoppen.

DE OPTELTIMER GEBRUIKEN
(Max. 23 uur en 59 minuten)
1.Terwijl de display de normale tijd toont, druk eenmaal op SET / TIMER
en de display gaat over naar de timerstand en knippert. Druk op START
/ STOP en houdt dit ingedrukt om de timerwaarde op ‘0:00’ in te stellen.
2.Druk eenmaal op START / STOP om de bijteltimer te starten waarna ‘:’
en ‘ ’ knipperen.
3.Druk tijdens het aftellen op START / STOP om het bijtellen te pauzeren;
de hele display knippert. Druk op START / STOP en houdt dit ingedrukt
om de bijteltimer te stoppen en te resetten.
4.Druk eenmaal op START / STOP om dor te gaan met bijtellen.

Als de timer weer op 0:00 is ingesteld (druk op
START / STOP en houdt dit ingedrukt, druk dan
eenmaal op START / STOP om het aftellen te
starten.
Opmerking: Als de timer werkt en erbij of aftelt, druk dan op SET /
TIMER om terug te gaan naar het tonen van de tijd. Het tijdspictogram
knippert in de display van de normale tijd.

TESTSTAND
Druk op de
/ TEST knop en houdt deze ingedrukt: het stroboscopisch
licht knippert, het trilkussen vibreert en de zoemer geeft 5 seconden
lang geluid en stopt daarna.

ALARM VAN LAGE BATTERIJVOEDING
Als het batterijniveau laag wordt, zal een Low Battery
pictogram
boven in het midden van de display verschijnen. Vervang de batterijen
door nieuwe alkaline batterijen.
Opmerking: frequent gebruik van het vibratiealarm zal de levensduur
van de batterijen sterk verkorten.

: 1 minuut
: Instelbaar van 5 tot 60 minuten
Tijdsformaat
Tijd
Alarm
Trilkussen alarmniveau
Sluimerduur
Bijtel / Afteltijd
: Tot 80 dB op 1m

24 uur
0:00
6:00
Hoog (HI)
05 (5 minuten)
23 uur en 59 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 bezoek onze website:
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.

VERKLARINGEN:
CE Richtlijnen
Hierbij verklaart Geemarc Telecom SA dat dit product voldoet aan de
essentiele vereisten en andere relevante condities van de Radio en
Telecommunicatie Eindapparatuur Richtlijn.
De CE nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com

Recycle richtlijnen
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 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.

PROBLEMEN OPLOSSEN
Als uw klok een onjuiste tijd toont of niet goed werkt, wat het resultaat
kan zijn van elektrostatische ontlading of een andere storing, open dan
het batterijdeksel, verwijder de batterijen en steek deze er weer in terwijl
u de juiste +/- polariteit in acht neemt. Uw klok zal terug keren naar de
fabrieksinstellingen die u volgens uw voorkeuren weer moet instellen.
Een laag batterijniveau vermindert de vibratie en het alarmgeluid. Als dit
gebeurt, vervang dan de batterijen.
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Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op
www.geemarc.com
E-mail: customerservices@geemarc.com
QUGWake&Shake_Voyager_NL_A4_V1.1
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