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(Het apparaat kan er per regio anders uitzien)

Luidspreker

Technische specificaties
In de doos

Afmetingen en gewicht

Uitvoersignalen

 BE1350 Wekker Classic

 Hoogte: 108 mm

 BE1271 Trilschijf

 Breedte: 121 mm

 Geluid
100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm
Meerdere frequenties: 950 Hz - 3 kHz

 Voeding

 Diepte: 92 mm

 Gebruikershandleiding

 Gewicht: 300 g exclusief batterijen

 Trilschijf
Trilvermogen: 2,0 - 4,0 V DC

Voeding en batterij

Alarm- en sluimerfunctie

Omgevingsvereisten

 Netvoeding
7,5 V DC / 1000 mA
Unit voor externe voeding

 Uitschakeling alarm: 20 minuten

 Alleen voor gebruik binnenshuis

 Afnemend interval sluimertijd 9-2 min

 Temperatuur: 15°-35° C

 Uitschakeling sluimerfunctie: 20 min

 Relatieve vochtigheid: 5% -95%
Niet condenserend

 Backupbatterijen
4¯1,2 V AAA oplaadbare NiMHbatterijen (niet meegeleverd)
 Gebruiksduur backupbatterijen
~ 24 uur wanneer volledig
opgeladen
 Oplaadtijd backupbatterijen
~ 10 uur wanneer volledig leeg

Beeldscherm
 Type: Twisted Nematic LCD

Accessoires

 Instelbare achtergrondverlichting in 5
stappen

 BE1272 Trilschijf met geluid

 Uitschakeling beeldscherm:
8 seconden

Wekker Classic
Aan de slag gaan
1 Sluit de trilschijf aan op de achterzijde van de wekker.

1

2 Sluit de voeding aan op de wekker en het stopcontact om
de trilschijf aan te zetten.
3 Schuif de trilschijf onder het kussen of matras en plaats de
wekker op het nachtkastje.
2
Het apparaat kan er
per regio anders uitzien

De tijd instellen

Het alarm instellen

Druk op de linker instelknop en draai deze om de uren in
te stellen. Om de minuten in te stellen, drukt u nogmaals
op deze instelknop en draait u deze. Druk nogmaals op
de knop om uw instellingen op te slaan.

Druk op de rechter instelknop en draai deze om de
uren in te stellen. Om de minuten in te stellen, drukt
u nogmaals op deze instelknop en draait u deze. Druk
nogmaals op de knop om uw instellingen op te slaan.

Het alarm activeren

Gebruik van de sluimerfunctie

Druk op de knop alarm aan/uit om het alarm te activeren.
Het alarmsymbool
verschijnt op de wijzerplaat. Druk
nogmaals op deze knop om het alarm uit te schakelen.

Druk kort op de sluimerknop om het alarm uit te stellen.
De intervallen voor de sluimertijd nemen automatisch af
van 9 naar 2 minuten in stappen van 2 minuten.

Wekker Classic
Instellingen
Geluid aan/uit
Druk op de knop voor het aan/uit zetten van geluid die is gemarkeerd met achterop de wekker om het geluid aan/uit te
zetten. Er verschijnt een
symbool op de wijzerplaat wanneer het geluid wordt gedempt.
Achtergrondverlichting van het beeldscherm
Druk herhaaldelijk op de knop gemarkeerd met
permanente achtergrondverlichting.

om de intensiteit in 4 stappen aan te passen. Stap 5 resulteert in

Tijdweergave
Druk op de tijdweergaveknop gemarkeerd met 12/24h achterop de wekker om te schakelen tussen de 24 uurs- en de 12
uursinstelling.

Gebruik van backupbatterijen
De wekker is voorzien van een backupfunctie met batterijen die
wordt geactiveerd wanneer de stroom uitvalt. Hierdoor blijven de
wekker en de trilschijf nog ongeveer 24 uur functioneren (wanneer
de batterijen volledig zijn opgeladen).
U installeert de backupbatterijen als volgt:
1 Verwijder het deksel van het batterijvakje onderop de wekker
met behulp van een kruiskopschroevendraaier.
2 Plaats 4¯1,2 V AAA oplaadbare NiMH-batterijen en plaats het
deksel weer terug.
Waarschuwing! GEBRUIK UITSLUITEND OPLAADBARE NiMH-BATTERIJEN. Niet-oplaadbare batterijen gaan lekken
en het batterijzuur zal de elektronica beschadigen. De resulterende schade valt niet onder de garantie.

Problemen oplossen
De meeste problemen met de wekker kunnen snel worden opgelost door het onderstaande advies op te volgen.
Als

Probeer dit

De wekker lijkt te zijn uitgeschakeld

 Controleer of de voeding correct is aangesloten, zie Aan de slag gaan.
 Laad de backupbatterijen (niet inbegrepen) enkele uren op.

Het
symbool op de
wijzerplaat gaat knipperen

 De voeding is losgekoppeld en de backupbatterijen zijn bijna leeg. Sluit de voeding
aan en laad de backupbatterijen enkele uren op.

Er verschijnt een
de wijzerplaat

symbool op

 De wekker detecteert geen backupbatterijen. Open het batterijdeksel en plaats vier
1,2 V AAA oplaadbare NiMH-batterijen.

Er verschijnt een
de wijzerplaat

symbool op

 Het geluid wordt gedempt. Druk op de knop flitslicht en geluid aan/uit, gemarkeerd
met
tot het symbool verdwijnt als u het weer aan wilt zetten.

Het beeldscherm is te helder of te  Druk herhaaldelijk op de knop gemarkeerd met
om de intensiteit in 4 stappen
donker of ik wil dat het permanent aan te passen.
verlicht is
 Kies stap 5 die resulteert in permanente achtergrondverlichting.
De trilschijf trilt niet

 Controleer of de trilschijf correct is aangesloten op de wekker, zie Aan de slag gaan.

Het alarmvolume is te zacht

 Het volume neemt geleidelijk toe en gaat over de 100 dB.

