Handleiding Sprekende alarmklok
met grote drukknop

Batterijen installeren
•
•

De alarmklok bevat 3 x AAA batterijen (niet inbegrepen)
Op de onderkant van de klok vindt u het batterijvakje. Open
deze en plaats de batterijen. Zorg ervoor dat de juiste polen
met de batterijen verbonden zijn. Wanneer de batterijen
geplaatst zijn, plaats het kapje terug.
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Instructies
Er bevinden zich 3 knoppen op deze alarmklok. (S1) Grote knop bovenop.
(S2) Aan de onderzijde van de klok bevindt zich een kleine zwarte
drukknop (insteltoets)(S3) Hoog/laag volumeregelaar.

S3

S2
batterijen

Het instellen van de gesproken tijd, de datum, en het
alarm.
▪

U heeft slechts ongeveer 10 seconden de tijd om een waarde te
veranderen. Hierna zal de klok een signaal geven dat het naar
de “normale stand” terugkeert.

▪

Om het uur in te stellen: Druk op S2 om het uur in te stellen:
(De klok zal herhalen: “uur instellen”), druk hierna op S1 om
het huidige uur in te stellen tot de tijd correct is.

▪

Om de minuut in te stellen: Druk op S2 tot de klok herhaalt
“minuut instellen”. Druk hierna op S1 om het juiste aantal
minuten aan te passen.

▪

Het juiste jaar instellen: Druk herhaaldelijk op S2 tot de klok
herhaalt “jaar instellen”, druk hierna op S1 om het juiste jaar
aan te passen.
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▪

De juiste maand instellen: Druk herhaaldelijk op S2 om de
maand in te stellen tot u “maand instellen” hoort. Druk hierna
op S1 om de huidige maand aan te passen.

▪

De juiste dag instellen. Druk herhaaldelijk op S2 om de dag in te
stellen tot u “dag instellen” hoort. Druk hierna op S1 om de
huidige dag aan te passen.

▪

Alarm uur instellen. Druk herhaaldelijk op S2 om het alarm uur
in te stellen. Druk hierna op S1 om het juiste uur aan te passen.

▪

Alarm minuten instellen. Druk op S2 om het aantal minuten in
te stellen. Druk hierna op S1 om het aantal minuten aan te
passen.

▪

Alarm instellen: Druk op S2 om het alarm in te stellen, druk
hierna op S1 om het alarm aan/uit te zetten in de “instelmodus”. De klok zal terug gaan naar de “normale tijd-modus”,
wanneer er 10 seconden lang geen knop ingedrukt wordt.

Gebruiksmodus
Druk eenmaal op S1 om de tijd uitgesproken te horen.
Druk tweemaal op S1 om de huidige datum te horen.
Wanneer het alarm start, druk op S1 om deze uit te zetten.
Gebruik de S3 knop om het volume aan te passen.
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Service en garantie
•

Gratis product of reparatie bij fabrieksfouten voor een periode van
24 maanden.

•

Het product dat u aanschaft, kan licht afwijken van
productafbeeldingen.

•

Onze garantie wordt uitgevoerd door onze verkooppunten.

•

Indien een product beschadigd door u in ontvangst genomen wordt,
dient u contact op te nemen met uw verkooppunt.
De contactinformatie van uw verkoper kunt u vinden op de
verkoopfactuur, of in de e-mail waarin de geplaatste bestelling
vermeld staat. Alleen uw verkooppunt kan een vernieuwd product
voor u regelen.

•

Indien het product defect raakt buiten de garantietermijn, en het
dient gerepareerd of vervangen te worden, neem dan contact op
met uw verkoper / winkel.

•

De contactinformatie betreft het verkooppunt staat vermeld op de
factuur welke met het product is meegestuurd.
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