
GEBRUIKSAANWIJZING

23007277
PO51002633

Projectieklok

KLANTENSERVICE

gt-support@teknihall.be

0900 / 44 666 44

ART.-NR. 0727

3Jaar
GARANTIE



2

ALGEMEEN
Gebruiksaanwijzing lezen 
en bewaren

Deze gebruiksaanwijzing be-
vat belangrijke informatie over 
de installatie en het gebruik.
Lees de gebruiksaanwijzing, en 
dan vooral de veiligheidsinstruc-
ties, zorgvuldig door voordat u dit 
artikel gebruikt. Wanneer u deze 
gebruiksaanwijzing niet volgt, 
kan dit persoonlijk letsel of ma-
teriële schade veroorzaken aan 
het artikel. Bewaar de gebruiks-
aanwijzing voor verder gebruik. 
Wanneer u dit artikel aan iemand 
anders doorgeeft, doe er dan ook 
deze gebruiksaanwijzing bij.
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LEGENDA
De volgende symbolen en sig-
naalwoorden worden in deze ge-
bruiksaanwijzing, op het artikel 
of op de verpakking gebruikt.

WAARSCHUWING!
Dit signaalsym-
bool/signaal-

woord duidt op een gevaar met 
een gemiddeld risiconiveau, dat, 
indien niet vermeden, kan leiden 
tot de dood of een ernstig letsel.

LET OP! Dit signaalsym-
bool/signaal-

woord duidt op een gevaar met 
een laag risiconiveau, dat, indien 
niet vermeden, een klein of 
matig letsel tot gevolg kan 
hebben.

OPMERKING! Dit signaalsym-
bool/-woord 

waarschuwt voor mogelijke 
materiële schade.

Dit symbool geeft u nutti-
ge bijkomende informati-

on over de installatie of over de 
bediening.

Alleen voor gebruik in 
droge ruimtes binnens-

huis.

Beschermingsklasse II: 
versterkte of dubbele isola-

tie tussen actieve en aanraakbare 
delen. Meestal is er geen verbin-
ding met de randaarde.

Beschermingsklasse III: 
artikelen van deze be-

schermingsklasse worden be-
diend met lage veiligheidsspan-
ning.

Beschermingsgraad: IP20  Het 
artikel is beschermd tegen vaste 
vreemde voorwerpen met een 
diameter ≥ 12,5 mm en tegen de 
toegang met één vinger. Geen 
bescherming tegen water.

CE-conformiteitsverkla-
ring (zie hoofdstuk “Con-

formiteitsverklaring”).

Het zegel ‚Veiligheid 
gekeurd‘ (GS-teken) 

bevestigt dat dit artikel voldoet 
aan de eisen van de Duitse 
productveiligheidswet.
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Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING! Risico’s voor kin-
deren en perso-

nen met verminderde lichamelij-
ke, zintuiglijke of geestelijke 
capaciteiten (bijvoorbeeld ge-
deeltelijke arbeidsongeschikt-
heid, oudere personen met een 
beperking van hun lichamelijke 
en geestelijke capaciteiten) of een 
gebrek aan ervaring en kennis 
(bijvoorbeeld oudere kinderen).
– Dit artikel kan door kinderen van-

af 8 jaar en ook door personen 
met verminderde lichamelijke, 
zintuiglijke of geestelijke capaci-
teiten of een gebrek aan ervaring 
en kennis worden gebruikt, als 
er toezicht op hen is of als ze in-
structies hebben gekregen met 
betrekking tot het veilige gebruik 
en ze de daaruit voortvloeiende 
gevaren hebben begrepen.

– Kinderen mogen niet met het ar-
tikel spelen.

– Reiniging en gebruikersonder-
houd mogen niet door kinderen 
worden uitgevoerd als er geen 
toezicht op hen is.

– Laat kinderen niet spelen met de 

LEVERING
- Radiogestuurde projectieklok
- Netadapter
- 2 batterijen 1,5 V, AAA/LR03.
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiedocumenten
Als een van de hier vermelde on-
derdelen niet bij de levering zit, 
neem dan contact op met het 
servicecentrum!

VEILIGHEID
Gebruik volgens de   
voorschriften
De radiogestuurde projectieklok is 
uitsluitend bedoeld voor privége-
bruik en niet geschikt voor bedrijfs-
matig gebruik.
Het artikel is geen kinderspeelgoed 
en is alleen geschikt voor gebruik 
binnenshuis.
Gebruik het artikel alleen zoals 
beschreven in de gebruiksaanwij-
zing. Elk ander gebruik wordt be-
schouwd als onjuist en kan leiden 
tot materiële schade.
De fabrikant of leverancier aan-
vaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade veroorzaakt door onjuist of 
verkeerd gebruik.
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verpakkingsfolie. Kinderen kun-
nen er bij het spelen in verstrikt 
geraken en stikken. Zorg ervoor 
dat de beschermfolie op het dis-
play niet in de handen van kin-
deren terechtkomt. Risico op ver-
stikking.

Gevaar door elektriciteit

WAARSCHUWING!
Gevaar voor 
een elektrische 
schok!

Raak de adapter uitsluitend aan 
met droge handen!
Het artikel mag niet blootge-
steld worden aan druppelend of 
spattend water en mag niet in 
water of andere vloeistoff en on-
dergedompeld worden. Gebruik 
het artikel daarom ook niet in de 
buurt van vochtbronnen zoals 
bijvoorbeeld in de badkamer.
Als het artikel in water of een 
andere vloeistof valt, haal dan 
eerst de netstekker uit het stop-
contact en haal pas daarna het 
artikel eruit!
Het artikel mag alleen na repa-
ratie/vrijgave door een gespeci-
aliseerde werkplaats in bedrijf 
worden genomen.

• Sluit de adapter aan op een naar 
behoren geïnstalleerd stopcon-
tact met randaarding, waarvan 
de spanning voldoet aan de tech-
nische specifi caties.

• Bij gebruik van een tussenstekker 
of verlengkabel moet deze vol-
doen aan de geldige veiligheids-
voorschriften. De aangegeven 
maximale stroomsterkte mag 
niet worden overschreden.

• Let erop dat het stopcontact 
goed toegankelijk is, zodat u de 
adapter er zo nodig snel kunt uit-
trekken.

• Leg de aansluitkabel zo dat er 
geen gevaar op struikelen ont-
staat.

• Gebruik het artikel niet:
– als het beschadigd is,
– als het erg vuil is,
– als netvoeding, aansluitkabel 

of bedieningsgedeelte be-
schadigd zijn.

• Let erop dat de aansluitkabel 
niet ingeklemd, geplet of door 
scherpe randen of hete voor-
werpen beschadigd wordt.
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− Houd het artikel en de bijbeho-
rende accessoires uit de buurt 
van open vuur en hete opper-
vlakken.

− Stel het artikel en de bijbehoren-
de accessoires niet bloot aan di-
rect zonlicht.

− Laat het artikel en de adapter niet 
in contact komen met vocht.

− Berg het artikel nooit zo op dat 
het in een bad of een wastafel 
kan vallen.

− Als u het artikel niet gebruikt, het 
reinigt of als er een storing op-
treedt, haalt u de stekker van de 
adapter van het elektriciteitsnet 
en verwijdert u de batterijen

− Gebruik het artikel niet in de re-
gen. Het is niet waterdicht.

Veiligheidsinstructies voor bat-
terijen

WAARSCHUWING! Explosiegevaar!

Batterijen kunnen exploderen 
wanneer ze sterk verhit worden.
− Verhit de batterijen niet en gooi 

ze niet in een open vuur.

• Trek de voedingseenheid uit 
het stopcontact:
– wanneer u het artikel niet ge-

bruikt,
– voordat u het artikel schoon-

maakt of wegzet,
– als er tijdens het gebruik ken-

nelijk een storing optreedt,
– bij onweer.
 Trek dan altijd aan de voe-

dingseenheid, niet aan de 
kabel.

• Draag of trek het artikel niet aan 
de elektrische kabels.

• Wijzig niets aan het artikel of 
aan het aansluitsnoer.

• Probeer in geen geval het arti-
kel te openen of met metalen 
voorwerpen aan het binnenste 
te geraken.

• Laat reparaties uitsluitend door 
een vakwerkplaats uitvoeren 
om risico‘s te vermijden. Let ook 
op de garantievoorwaarden.

OPMERKING! Gevaar voor 
schade

Oneigenlijk gebruik van het ar-
tikel kan leiden tot beschadigin-
gen.
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LET OP! Gevaar op ver-
branding door 

zuur door de vloeistof in de bat-
terij!
Hoe ouder batterijen worden, hoe 
groter het gevaar op het uitlopen 
van vloeistof in de batterij wordt. 
Uitgelopen vloeistof uit een batterij 
kan leiden tot brandwonden.
− Vermijd contact van de vloeistof 

in de batterij met huid, ogen en 
slijmvliezen.

− Spoel bij contact met de vloeistof 
in de batterij de getroff en gebie-
den onmiddellijk overvloedig 
met schoon water en raadpleeg 
een arts indien nodig.

− Houd batterijen uit de buurt van 
kinderen.

− Roep onmiddellijk medische 
hulp in wanneer kinderen of die-
ren een batterij ingeslikt hebben.

OPMERKING! Gevaar  
voor schade

Onjuist gebruik van de batterijen 
kan leiden tot beschadigingen.
− Verwijder alle batterijen wanneer 

u het artikel langere tijd niet ge-
bruikt.

− Verwijder lege batterijen onmid-
dellijk uit het artikel. Er bestaat 
een verhoogd leeglooprisico.

− Plaats batterijen nooit tegen de 
aanwijzing in in het batterijvak. 
Let steeds op de juiste positie van 
de polen (+ en -) zoals in het bat-
terijvak is afgebeeld.

− Vervang batterijen alleen door 
gelijkwaardige of gelijke batterij-
en. Vervang alle batterijen steeds 
tegelijk.

− Gebruik nooit nieuwe en gebruik-
te batterijen samen.

− Gebruik alleen batterijen van het-
zelfde type en van dezelfde fabri-
kant samen.

− Sluit batterijen niet kort en de-
monteer batterijen nooit.

− Laad batterijen nooit opnieuw op 
als ze daarvoor niet geschikt zijn. 
Explosiegevaar!

− Reinig de batterij- en apparaat-
contacten zo nodig voordat u de 
batterijen plaatst.
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teitsnet wordt de basisinstelling 
op het display weergegeven en 
knippert het onvolledige sym-
bool  van het zoeken naar een 
radiosignaal i elke seconde. Het 
DCF-signaal wordt gezocht.
Onder gunstige omstandigheden 
(bijvoorbeeld in de buurt van een 
venster) wordt de kloktijd na ca. 
5 - 10 minuten weergegeven. Het 
volledige symbool  van het 
radiosignaal i wordt dan continu 
weergegeven.
Indien het signaal niet wordt ont-
vangen, dooft het symbool van 
het zoeken naar een radiosignaal. 
In dat geval kan de kloktijd hand-
matig worden ingesteld of kan 
een handmatig zoeken naar het 
signaal worden gestart.
De klok zoekt dagelijks auto-
matisch naar het radiosignaal 
en overschrijft de handmatige 
instelling wanneer het signaal 
wordt ontvangen.

VOOR DE    
INBEDRIJFSTELLING
Uitpakken
• Neem het artikel en de accessoi-

res uit de verpakking en bewaar 
de bijgevoegde documenten.

• Verwijder zorgvuldig al het ver-
pakkingsmateriaal.

WAARSCHUWING!

Houd kinderen uit de buurt van 
het verpakkingsmateriaal en 
de batterijen. Bij inslikken be-
staat het gevaar voor verstik-
king. Let er ook op dat de zak 
van de verpakking niet over 
het hoofd wordt getrokken.
• Controleer of de voedingsspan-

ning op het typeplaatje van de 
adapter overeenkomt met die 
van uw huishouden.

Algemene informatie over het 
DCF-signaal
Uw nieuwe klok beschikt over 
een automatische instelling van 
tijd en datum.
Na het plaatsen van de batterijen 
of de aansluiting op het elektrici-
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3. Zet het deksel van het batterij-
vak er weer op en druk tot het 
vastklikt op de klok.

Bij zwakker wordende dis-
playweergave dienen de 

batterijen vervangen te worden 
door gelijkwaardige batterijen.

Aangedreven door netstroom
Wanneer u de klok op de 
elektriciteitsnet wilt laten 

werken, dienen de batterijen niet 
geplaatst te worden.
Bij aansluiting op het elektriciteit-
snet kunt u de batterijen als buf-
ferbatterijen gebruiken. Wanneer 
u de elektrische voeding van het 
elektriciteitsnet haalt, zouden an-
ders alle instellingen worden ge-
wist.
1. Sluit de adapter aan op een 

deskundig geïnstalleerd stop-
contact.

2. Sluit de aansluitstekker van 
de elektrische voeding aan op 
aansluitbus 11.

Aangedreven door batterijen
1. Open het batterijvak 12 door 

de lus in de richting van de pijl 
naar beneden te drukken en 
het deksel op en te klappen.

MODE

DC  5V

°C / °F
FUNKSIGNAL

OPEN

12

2. Plaats de batterijen die mee-
geleverd werden in het bat-
terijvak. Let daarbij op de po-
lariteit die in het batterijvak is 
weergegeven.

AAA   1.5V

AAA   1.5V

DC  5VOPEN

11

MODE
°C / °F

FUNKSIGNAL



10

8 Toets 
- Waarde stijgt
- 12/24-uurs weergave wij-

zigen (bij weergave in 12 
uren wordt AM voor de 
voormiddag en PM voor de 
namiddag weergegeven)

9 Toets 
- Waarde daalt
- Weergave week/weekdag 

wijzigen
- Taal kiezen tijdens het 

weergeven van de weekdag
10  Toets °C / °F radiosignaal

- Weergave °C / °F wijzigen
- Handmatig zoeken naar 

radiosignaal
11 Elektrische voeding  

aansluitbus
12 Deksel van het batterijvak
13  Voet
14 Temperatuursensor
15 RESET-knop
16 Draaiwieltje om de projectie 

fi jner in te stellen
- Elektrische voeding (niet 

weergegeven)

DELEN EN FUNCTIES
1 LCD-display

A Kloktijd, DCF-radiosymbool
B Datum
C Weekdag of week
D Temperatuur, Alarm 1, 

Alarm 2 of 2. Tijd

2 Toets SNOOZE • LIGHT
- Alarm onderbreken
- Verlichting van het display 

en projectie activeren

3  Draaibare projectie-eenheid
- ca. 90° naar voor/achter

4 Projector
- Projectie van de tijd/tempe-

ratuur op een oppervlak

5 Toets 
- Alarm activeren/deactive-

ren

6 Toets 
- Projectie van de kloktijd 

met 180° draaien

7 Toets MODE
- Functies oproepen/wijzigen
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DC  5VOPEN

MODE
°C / °F

FUNKSIGNAL

1
A
B
C
D

3

4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

16
15
14

2
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Instelling van datum en tijd
De volgende afbeelding 
van het display is een voor-

beeld en toont de mogelijke sym-
bolen.
In gebied C kunt u ook kalender-
week laten weergeven. Het jaar-
tal wordt hier ingevoerd tijdens 
de instelling.
In gebied D is ook de weergave 
van Alarm 1 (AL1), Alarm 2 (AL2), 
de tweede tijd (2nd T) en de tem-
peratuur in °F mogelijk.

A

B C D

MODE
°C / °F

FUNKSIGNAL

F
S

2nd TD

7 98 10

INSTELLINGEN
Automatische instelling

Wanneer het DCF-signaal 
wordt ontvangen, wordt de 

kloktijd en de datum automatisch 
ingesteld. In dit geval gebeurt de 
overgang van de zomer- naar de 
wintertijd ook automatisch.
De datum wordt in het volgende 
formaat weergegeven:
D = dag / M = maand / WEEK = 
weekdag respectievelijk kalen-
derweek
Het instellen van Alarm 1, Alarm 
2, de tweede tijd (2nd T) en de 
wijziging van het soort weerga-
ve kunnen bij automatische ont-
vangst ook worden gewijzigd. De 
beschrijving hiervoor volgt hier-
na.

Handmatige instelling
Na het activeren van de in-
stellingsfunctie (knippe-

rend corresponderend segment) 
dient de invoer binnen 30 secon-
den te plaats te vinden gebeuren, 
anders keert het segment terug 
naar de weergavefunctie.
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1. Druk herhaaldelijk op MODE 
(toets 7) tot in gebied D enkel 
de temperatuur (cijfer met °C 
of °F) wordt weergegeven.

2. Blijf drukken op MODE (toets 
7) tot in gebied C het segment 
voor het jaar knippert.

 Met  toets 8 of  9 het jaar in-
stellen (voor 2019 = 19).

3. Druk kort op MODE (toets 7) 
om bij de maandinstelling M 
in gebied B te komen.

 Met  toets 8 of  9 de maand 
instellen (1 tot 12).

4. Druk kort op MODE (toets 7) 
om bij de daginstelling D in 
gebied B te komen.

 Met  toets 8 of  9 de dag in-
stellen (1 tot 31).

5. Druk kort op MODE (toets 7) 
om bij de uurinstelling in ge-
bied A te komen.

 Met  toets 8 of  9 het uur in-
stellen (0 tot 23).

6. Druk kort op MODE (toets 7) 
om bij de minuteninstelling in 
gebied A te komen.

 Met  toets 8 of  9 de minu-
ten instellen (00 tot 59).

7. Druk kort op MODE (toets 7) 
om de instellingen op te slaan.

Om het uur in het 12- of  
24-uursformaat weer te ge-

ven, drukt u kort op de  toets 8. 
In de 12 uursweergave wordt in 
gebied A voor het uur ook AM of 
PM weergegeven.

Om in gebied C tussen de weer-
gave van de weekdag respectie-
velijk de week te kunnen wisse-
len, drukt u kort op  toets 9.

Om in gebied D tussen de weer-
gave °C respectievelijk °F te wis-
selen, drukt u kort op de °C/°F-
toets 10 .
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Instellen van Alarm1 end Alarm2
Er kunnen 2 tijden worden 
ingesteld die een geluid in 

werking stellen wanneer een 
alarm wordt geactiveerd.
Ze kunnen individueel of samen 
worden geactiveerd.

A

D

F
S

2nd TD

MODE
°C / °F

FUNKSIGNAL

75 98

1. Druk herhaaldelijk op MODE 
(toets 7) tot in gebied D enkel 
de alarmtijd (uur met AL1 of 
AL2) wordt weergegeven.

 Wordt het uur in 
12-uursformaat weer-

gegeven, dan wordt hier ook 
AM of PM weergegeven.

 De instelling van Alarm1 en 
Alarm2 is identiek. Bij de 
weergave van AL1 in gebied 
D wordt Alarm1 ingesteld, bij 
de weergave van AL2 wordt 
Alarm2 ingesteld.

2. Blijf drukken op MODE (toets 
7) tot in gebied D het segment 
voor de kloktijd knippert.

 Met  toets 8 of  9 de kloktijd 
instellen.

3. Druk kort op MODE (toets 7) 
om bij de minuteninstelling te 
komen.

 Met  toets 8 of  9 de minu-
ten instellen.

4. Druk kort op MODE (toets 7) 
om de instellingen op te slaan.

Bij AL1 of AL2 wordt het 
symbool  of  voor de 

actieve alarmtijd weergegeven. 
Activeer/deactiveer een ingestel-
de alarmtijd door kort op de  
toets 5 te drukken. De alarmen 
kunnen individueel of allebei 
worden ingesteld.
Wordt een alarm in werking ge-
steld, dan kan dit gedurende 4 
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1. Druk herhaaldelijk op MODE 
(toets 7) tot in gebied D een 
kloktijd en 2nd T wordt weer-
gegeven.

 Wordt het uur in 
12-uursformaat weer-

gegeven, dan wordt hier ook 
AM of PM weergegeven.

2. Blijf drukken op MODE (toets 
7) tot in gebied D het segment 
voor de kloktijd knippert.

 Met  toets 8 of  9 de kloktijd 
instellen.

3. Druk kort op MODE (toets 7) 
om bij de minuteninstelling te 
komen.

 Met  toets 8 of  9 de minu-
ten instellen.

4. Druk kort op MODE (toets 7) 
om de instellingen op te slaan.

minuten worden onderbroken. 
Tik of druk hiervoor op toets 
SNOOZE • LIGHT 2. De displayver-
lichting en de projectie worden in 
werking gesteld en de symbolen 

 en   /   of knipperen.
Het alarm wordt na 4 minuten 
automatisch uitgeschakeld als er 
geen reactie volgt of door kort op 
knop 5 te drukken.

Instellen van de tweede tijd
Display geeft in gebied D 
een handmatig ingestelde 

tweede tijd.

A

D

F
S

2nd TD

MODE
°C / °F

FUNKSIGNAL

7 98
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Einstellung der zweiten Zeitzone
Instellen van de tweede tijd-
zone Het display toont in ge-

bied A met het symbool  een 
handmatig ingestelde tijd van de 
tweede tijdzone aan (+/- 9 uur). 
Deze instelling kan in de radioge-
stuurde modus niet worden uitge-
voerd.

A

F
S

T

MODE
°C / °F

FUNKSIGNAL

7 108 9

D

2.Z

1. Druk indien nodig op toets 10  
°C/°F tot het symbool  ver-
dwijnt.

2. Selecteer in gebied D met 
MODE (toets 7) de tempera-
tuurweergave.

3. Houd de  toets 8 ongeveer 
3 seconden ingedrukt tot het 
symbool  in gebied A wordt 
weergegeven.

4. Blijf drukken op MODE (toets 
7) tot in gebied A het segment 
voor de uren knippert. Met  
toets 8 of  9 het uur instellen.

5. Druk kort op MODE (toets 7) om 
de instellingen op te slaan.

Om tussen de lokale tijd en 
de tijd van de tweede zone te 

wisselen, houdt u  toets 8 onge-
veer 3 seconden ingedrukt.

Projectiefunctie
Tik of druk hiervoor op 
toets SNOOZE • LIGHT 2. De 

displayverlichting en de projectie 
worden geactiveerd. In een don-
kere kamer wordt alleen de tijd of 
afwisselend om de 5 seconden de 
tijd en de temperatuur geprojec-
teerd.
1. Druk gedurende 3 seconden 

op  toets 6 om de weerga-
vemodus te wijzigen.

De draaibare projectoreenheid 
3  kan ca. 90° naar voor en achter 
worden gedraaid.
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Afhankelijk van de afstand tot 
het projectieoppervlak (opper-
vlak indien mogelijk licht) kan de 
weergave onscherp zijn. Met het 
draaiwieltje 16 kan de scherpte 
worden gecorrigeerd.
Bij het veranderen van de projec-
tierichting (van voor naar achter 
en omgekeerd) wordt de gepro-
jecteerde kloktijd ondersteboven 
weergegeven. Met  toets 6 
kan de projectie met 180° wor-
den gedraaid.

Temperatuurweergave
Display geeft in gebied D 
de actuele temperatuur.

A

D

F
S

2nd TD

MODE
°C / °F

FUNKSIGNAL

6 7 10

1. Druk herhaaldelijk op MODE 
(toets 7) tot in gebied D de 
temperatuur wordt weerge-
geven.

 Met de toets °C / °F ra-
diosignaal 10  kan de 

weergave van °C naar °F wor-
den veranderd.

Resetfunctie
Indien de weergave op het 
display “bevriest” of niet 

correct wordt weergegeven, dan 
drukt u op de RESET-knop 15.
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REINIGING

OPMERKING! Gevaar voor 
kortsluiting!

Vloeistoff en die in de behuizing 
zijn binnengedrongen kunnen 
een kortsluiting veroorzaken.
− Dompel de klok of de elektri-

sche voeding niet in vloeistof-
fen.

OPMERKING! Gevaar voor 
schade!

Wanneer u ongeschikte schoon-
maakmiddelen gebruikt, kunt u de 
klok en de adapter beschadigen.
− Gebruik geen agressieve reini-

gingsmiddelen, borstels met 
metalen of nylonborstelharen 
en geen scherpe of metalen 
reinigingsvoorwerpen zoals 
messen, harde spatels en der-
gelijke. Deze kunnen het op-
pervlak beschadigen.

1. Trek de adapter voor de reini-
ging uit het stopcontact.

2. Veeg de klok en de adapter af 
met een lichtjes bevochtigde 
doek.

WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat alle gereinigde 
onderdelen volledig droog zijn 
voor u het artikel opnieuw ge-
bruikt.

TECHNISCHE GEGEVENS
Netadapter
Type: HYND-0500100EUA
Ingang: 230-240V AC,   

 50Hz, 0.2A
Uitgang: 5 V DC , 100 mA
Kabellengte: ca. 150 cm

Beschermingsklasse: II 

Beschermingsgraad: IP20
Bedrijfsomstandigheden:

Alleen in droge ruimtes 
binnen gebruiken! 

Klok

Ingang: 5 V DC

Batterijen: 3 V (2 batterijen 1,5 V, 
  AAA/LR03)

Omdat onze producten voortdu-
rend verder ontwikkeld en verbe-
terd worden, zijn wijzigingen in 
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het design en technische veran-
deringen mogelijk.
Deze gebruiksaanwijzing kan ook 
als PDF-bestand van onze home-
page www.gt-support.de wor-
den gedownload.

CONFORMITEITSVERKLARING
De conformiteit van het product 
met de wettelijk voorgeschreven 
normen wordt gegarandeerd.
De volledige conformiteitsverkla-
ring vindt u op het internet op 
www.gt-support.de

AFVOER
Verpakking afvoeren

Gooi de verpakking soort 
bij soort weg. Leg karton 
en kartonnen dozen bij 

het oud papier en breng folie 
naar de inzameling van herbruik-
bare materialen.

Afvoeren van oud appa-
raat

Oude apparaten mogen niet 
bij het huisvuil!

Mocht het artikel ooit niet meer 
kunnen worden gebruikt, dan is 
iedere gebruiker wettelijk ver-
plicht om oude apparaten ge-
scheiden van het huisvuil, bijv. 
bij een inzamelpunt van zijn ge-
meente/zijn wijk, af te geven. 
Hiermee wordt gewaarborgd dat 
oude apparaten deskundig wor-
den verwerkt en negatieve ef-
fecten op het milieu worden ver-
meden. Daarom zijn elektrische 
apparaten met het bovenstaand 
symbool gekenmerkt.

Niet-oplaadbare batterij-
en en oplaadbare batte-

rijen (accu’s) mogen niet bij 
het huisvuil!
Als consument bent u wettelijk 
verplicht om alle batterijen en ac-
cu’s, of ze nu schadelijke stoff en 
bevatten of niet, bij een inzamel-
punt in uw gemeente/uw wijk of 
aan de handelaar af te geven zo-
dat ze afgevoerd kunnen worden 
naar een milieuvriendelijke ver-
wijdering.
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