
 

Houten LED-wekker "Sound Control" 

Art. Nr.: 29485 
      
KENMERKEN  

 Weergave tijd, maand, datum en temperatuur  
 12/24-uurs weergave 
 3 dagelijkse wekkers 
 Activeer de LED-display met geluid 
 Vermogen: 3 x AAA-batterijen (niet inbegrepen) / DC5V USB-kabel (inbegrepen) 

1 x CR2 032  ingebouwde batterij  
 
BEDIENING 

1. Na het plaatsen van de batterij wordt de LED ingeschakeld met Di-geluid en de tijd wordt weergegeven. 
2. Druk in een willekeurige modus op UP om dP-1, dP-2 en dP-3-modus in te schakelen. 

dP-1: LED geeft afwisselend klok, datum en temperatuur weer; klokweergave gedurende 10 seconden, datum en 
temperatuurweergave elke 2 seconden  

dP-2: Standaard klokweergave. Druk op "set" om de gewenste modus te selecteren en aan te houden als 
weergavemodus.  

dP-3: Standaard klokweergave. Ongeacht de modus wordt de tijd weergegeven na 15 seconden. 

3. Druk in elke modus lang op DOWN om te schakelen tussen ℃/℉.  

 
 
KLOKINSTELLING 

In tijdmodus: druk lang op SET om de volgende reeks in te voeren: 
12/24u  uur   minuut       
 

  
 
DATUM INSTELLEN 

Druk in de tijdmodus op SET om de datummodus te openen. Druk lang op SET om de volgende reeks in te voeren: 
Jaar      maand    datum      
 

 
 
WEKKER INSTELLEN 

Druk in de tijdmodus tweemaal op SET om de wekkermodus te openen. Druk lang op SET om de volgende reeks in te 
voeren:  

--A1      Uur     Minuut    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Druk op UP/DOWN om de cijfers in te stellen en druk op 
"SET" om elke instelling te bevestigen. 

2. Houd UP/DOWN ingedrukt om het instellen te versnellen.  

3. As er in 15 seconden geen bediening is, wordt automatisch 

afgesloten. 

4. Bij de 12 u-indeling wordt in de middag P.M. weergegeven in 

de linkerbovenhoek.  

 

1. Druk op UP/DOWN om de cijfers in te stellen en druk op 
"SET" om elke instelling te bevestigen. 

2. Houd UP/DOWN ingedrukt om het instellen te versnellen.  

3. Als er in 15 seconden geen bediening is, wordt automatisch 

afgesloten. 

 

1. Druk op UP/DOWN om de cijfers in te stellen en druk op 
"SET" om elke instelling te bevestigen. 

2. Volg stap vanaf A1 om Al2/A3 in te stellen. 
3. Druk in de wekkermodus op UP om de wekkerfunctie in of 

uit te schakelen. 
4. Wanneer de wekkerfunctie is geactiveerd, ziet u 

ONAL1/ONAL2/ONAL3. Het symbool "." verschijnt op het 
display  

5. Als de wekkerfunctie is uitgeschakeld, ziet u –A1/ --A2 / 
--A3. Symbool “.” verdwijnt wanneer alle 3 de wekkers zijn 
uitgeschakeld. 

6. Wekker klinkt gedurende ongeveer 1 minuut. Druk op een 
knop om de wekker te stoppen. 

 



 

 
TEMPERATUUR INSTELLEN 

 
 
 
ENERGIEBESPARING 

1. De standaardmodus is –SD (energiebesparing uit). Druk DOWN kort in om de energiebesparende modus in te 
schakelen. Hierna wordt “onSd” weergegeven. Druk nogmaals op DOWN om de energiebesparing uit te schakelen. 

2. In de energiebesparende modus wordt de LED uitgeschakeld als er 10 seconden geen bediening is.  
3. LED gaat branden als de wekker afgaat.  
 
 
GELUIDSREGELING 

Klap of klop in de energiebesparende modus op de tafel/klok om lawaai te maken zodat de LED-display wordt 
ingeschakeld.   
 
 
INGEBOUWDE BATTERIJ  

Ingebouwde CR2032-batterij om de tijd gaande te houden wanneer de stroom is uitgeschakeld, maar andere functies 
kunnen niet worden gebruikt.   
 
 

 

 

 

 

 

 

1. De temperatuur wordt automatisch gedetecteerd na het 
inschakelen.  

2. Druk in elke modus lang op DOWN om te schakelen 

tussen ℃/℉.  

3. In DP-1-modus worden de temperaturen afwisselend 2 
seconden weergegeven. 

4. Druk in DP-2/DP-3-modus op SET om over te schakelen 
naar de temperatuurweergave. 
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