
 

 
1. Projectiefocusknop 
2. Projectielens 
3. SLUIMER-toets / DIMMER-toets  
4. Scherm 
5. Indicator alarm 1  
6. Indicator alarm 2  
7. PROJECTIE AAN-/UIT-toets  
8. PROJECTIE 180° OMDRAAIEN-toets  
9. UUR-toets 
10. MIN-toets 
11. Toets alarm 1 
12. Toets alarm 2  
13. TIJDINSTELLING-toets / ALARM UIT-toets 
14. USB-oplaadpoorten 
15. Batterijhouder 
16. DC IN-aansluiting 
 
 
 
 



Stroomaansluiting 
1. Sluit het ene uiteinde van de stroomadapter aan op de DC-ingang van dit product. 
2. Sluit het andere uiteinde van de stroomadapter aan op een stopcontact.  
 

Back-upsysteem 
• Dit product is voorzien van een back-upsysteem. Het vereist een 3V lithiumbatterij (type 

CR2032, niet inbegrepen). Steek de batterij in de batterijhouder en zorg er hierbij voor 
dat de positieve en negatieve (+ en -) zijden van de batterij contact maken met de 
corresponderende klemmen in de batterijhouder.  

• Het product zal in het geval van een stroomuitval automatisch op batterijvoeding 
schakelen om de klok- en alarminstellingen te behouden.  

• Om de batterijhouder te openen, gebruik een schroevendraaier om de schroef op het 
batterijklepje los te draaien. 

• Koppel de stroomadapter niet los wanneer u de batterij vervangt. Alle klok- en 
alarminstellingen zullen anders verloren gaan. 

WAARSCHUWING 
BATTERIJEN NOOIT INSLIKKEN; RISICO OP CHEMISCHE BRANDWONDEN 

Dit product bevat een munt-/knoopbatterij. Als de munt-/knoopbatterij wordt ingeslikt, kan dit 
binnen slechts 2 uur tot ernstige interne brandwonden leiden en fataal aflopen. 

Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als de batterijhouder niet 
stevig kan worden gesloten, stop het product te gebruiken en houd deze uit de buurt van 

kinderen. 
Als u meent dat batterijen zijn ingeslikt of in enigerlei deel van het lichaam zijn geplaatst, 

vraag onmiddellijk om medisch advies. 
 

Klokinstelling  
1. Houd de toets TIME SET ingedrukt om de klokinstellingsmodus te openen. 
2. Druk op de toets HOUR om de uren in te stellen en op de toets MIN om de minuten in te 

stellen (houd de toets HOUR of MIN ingedrukt om de instellingen sneller te doorlopen).  
3. Druk op de toets TIME SET om uw klokinstelling te bevestigen. 
 

Alarminstelling  
U kunt tegelijkertijd twee wekkers instellen.  
1. Houd de toets Alarm 1 of Alarm 2 ingedrukt om de alarminstellingsmodus te openen. 
2. Druk op de toets HOUR om de uren in te stellen en op de toets MIN om de minuten in te 

stellen (houd ingedrukt om de instellingen sneller te doorlopen). 
3. Druk op de toets Alarm 1 of Alarm 2 om uw alarminstelling te bevestigen. 

 

Het alarm activeren of deactiveren  
Wanneer de klok wordt weergegeven, drukt u op de toets Alarm 1 of Alarm 2 om de 
betreffende wekker te activeren of deactiveren. Als de wekker is geactiveerd, dan zal de 
corresponderende indicator Alarm 1 of Alarm 2 oplichten.  
 

Alarm uitschakelen 
Wanneer het alarm klinkt, dan kunt u op de toets ALARM UIT drukken om het alarm uit te 
schakelen. 
 

Sluimerfunctie 
Druk op de toets SNOOZE om het alarm tijdelijk te dempen. Het alarm zal op intervallen van 
9 minuten klinken.  
Druk op de toets ALARM UIT om het sluimeralarm te annuleren. 
 



Schermhelderheid 
Druk op de toets DIMMER om het helderheidsniveau van het scherm te veranderen (laag of 
hoog). 
 

Beeldprojectie 
• Druk op de toets PROJECTION ON/OFF om de huidige kloktijd op een muur te 

projecteren. 
• Druk op de toets PROJECTION 180° FLIP om het geprojecteerde beeld om te draaien.  
• Draai de projectiefocusknop om de beeldscherpte aan te passen. 
 

Een USB-apparaat opladen 
U kunt een USB-apparaat opladen door een USB-kabel (niet inbegrepen) te gebruiken en 
een USB-apparaat (bijv. een smartphone of MP3-speler) aan te sluiten op de USB-poort aan 
de achterzijde van dit product. De inhoud van het aangesloten USB-apparaat kan niet 
worden ingelezen door dit product. 
 

Specificaties 
AC-stroomadapter: Invoer: AC100~240 V, 50/60 Hz 

Uitvoer: DC 5V1,2A 

Back-upbatterij voor klok: 1x DC3V CR2032 (niet inbegrepen) 

Fabrikant stroomadapter: Dongguan Obelieve Electronic Co., Ltd. 

Modelnummer stroomadapter: OBL-0501200E 

 

WAARSCHUWING 
1. Behoud minimaal 5cm vrije ruimte rondom het product voor voldoende ventilatie. 
2. De ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt door voorwerpen zoals kranten, 

tafellakens, gordijnen, enz. 
3. Plaats geen bronnen met een open vlam, zoals brandende kaarsen, op het product. 
4. Batterijen moeten op milieubewuste wijze worden afgedankt. 
5. Gebruik dit product iun gematigde klimaten.  
6. De netstekker wordt gebruikt om de stroom naar het apparaat volledig los te koppelen 

en moet dus altijd bereikbaar en gereed worden gehouden.  
7. Raadpleeg de informatie op de onderzijde van het product voor informatie over 

elektriciteit en veiligheid voordat u het product installeert en in gebruik neemt. 
8. Stel de batterijen (batterijblok of geïnstalleerde batterijen) niet bloot aan teveel hitte 

zoals zonlicht, vuur, enz. 
9. OPGELET - Gevaar op ontploffing wanneer de batterij incorrect is geplaatst. Uitsluitend 

vervangen door een batterij van hetzelfde of een gelijksoortig type 
 



Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden. 
 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S 
 

 
 

Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die 
schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten 
(afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden 
verwerkt. 
 
Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste 
vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er 
op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen 
worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld. 
 
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur 
bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In 
bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw 
plaatselijke autoriteiten. 
 
 
 

DENVER ELECTRONICS A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Denemarken 
www.facebook.com/denverelectronics 
 

http://www.facebook.com/denverelectronics
http://www.facebook.com/denverelectronics
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