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Handleiding

DIGITALE KLOK MET 
LED-DISPLAY

*  Voor aanvullende informatie en updates van dit product zie: www.trevi.it
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ATTENTIE
RISICO VAN ELEKTRISCH

SCHOKKEN
NIET BLOOSTELLEN 

AAN REGEN OF VOCHT

OPGELET: DE BEHUIZINGNIET OPENEN. binnenin zijn er geen door de 
gebruiker te bedienen bedieningsorganen of reserveonderdelen. NEEM 
VOOR ALLE SERVICEWERKZAAMHEDEN CONTACT OP MET EEN ERKEND 
TREVI SERVICECENTRUM.

WARNING!
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Bedieningstoetsen 

Achterstekker voor stroomvoorziening

Batterij compartiment
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1.  Houd de MODE toets ingedrukt om de klok in te stellen.
2.  Gebruik de OP en NEER toetsen om achtereenvolgens de 12/24U, het 
uur en de minuten in te stellen. Druk op de MODE toets om te schakelen tussen 
de instellingen. Wacht na het instellen van de klok een paar seconden tot de 
normale werking wordt hervat.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Vermijd positionering van het apparaat:
- Bij magnetische velden.
- In de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kachels.
- Op zeer vochtige plaatsen zoals badkamers, zwembaden, enz...
- Op erg stoffige plaatsen.
- Op plaatsen die aan sterke trillingen onderhevig zijn.
Plaats het apparaat zo dat er aan de zijkanten altijd voldoende ruimte is voor een vrije 
luchtcirculatie (ten minste 5 cm).
Als er vloeistoffen in het apparaat terechtkomen, haal dan onmiddellijk de stekker uit het 
stopcontact en breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende TREVI servicecentrum. 
Controleer altijd of de voedings- en verbindingskabels correct zijn geïnstalleerd voordat u 
het apparaat gebruikt. 
Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het toestel worden geplaatst.
Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en er 
mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden 
geplaatst.
Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
VERZORGING EN ONDERHOUD
Wij raden u aan een zachte, licht vochtige doek te gebruiken voor het 
schoonmaken. Vermijd oplosmiddelen of schurende stoffen.
BELANGRIJK
De goede constructie van dit toestel garandeert een perfecte werking 
gedurende lange tijd. Mochten er zich toch problemen voordoen, neem dan 
contact op met het dichtstbijzijnde erkende TREVI Service Centre.
TREVI voert een beleid van voortdurend onderzoek en ontwikkeling. De 
producten kunnen derhalve andere kenmerken hebben dan die welke zijn 
beschreven.
INSTALLATIE
Steek de stekker van de voeding in de aansluiting aan de achterkant van het 
toestel. Steek de stekker van de voeding in een 230V~50/60Hz stopcontact.
ANTI-BLACK-OUT BUFFERBATTERIJ
Om de klok en het wekkergeheugen in werking te houden, zelfs bij een 
kortstondige stroomonderbreking, plaatst u drie AAA-batterijen van 1,5 V in het 
vakje aan de onderkant van het toestel, met inachtneming van de aangegeven 
polariteiten. Wij raden aan deze batterij om de 6 maanden te vervangen. 
Als het apparaat bij stroomuitval een onjuiste, knipperende tijd op het display 
weergeeft, moeten de batterijen worden vervangen. 

TIJDAFSTELLING

NEDERLANDS
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REGELING EN ACTIVERING VAN HET ALARM
1.  Druk tweemaal op de MODE toets om de alarmmodus binnen te 
gaan (AL wordt op het display getoond). Druk vervolgens lang op de MODE 
toets om de alarm instelmodus binnen te gaan.
2.  Gebruik de UP en DOWN toetsen om de alarm uren en minuten in 
volgorde in te stellen. Druk op de MODE toets om van de ene instelling naar 
de andere te gaan. Nadat het alarm is ingesteld, wacht u een paar seconden 
tot de normale werking wordt hervat.
SNOOZE-FUNCTIE EN DEACTIVERING VAN HET ALARM
1.  Om het alarm in of uit te schakelen, drukt u op de toets OMLAAG (de 
aanduiding AL verschijnt/verdwijnt op het display).
2.  Terwijl het alarm afgaat, drukt u op de DOWN toets om het alarm 
tijdelijk te stoppen (SNOOZE). Na 5 minuten gaat het alarm opnieuw af.
3.  Terwijl het alarm afgaat, drukt u op de MODE toets om het alarm 
permanent te stoppen. Het alarm blijft actief en gaat 24 uur later af.
Als er geen actie wordt ondernomen, zal het alarm gedurende 2 minuten afgaan.
TEMPERATUURWEERGAVE
Raak de MODE toets 1x aan om de kamertemperatuur weer te geven. Terwijl de 
temperatuur wordt weergegeven, drukt u op de toets OMHOOG om te 
schakelen tussen de weergave in Celsius en Fahrenheit. 
Druk tijdens de temperatuurweergave op de toets OMHOOG om te schakelen 
tussen Celsius- en Fahrenheitweergave.
DIMMERFUNCTIE (AANPASSING VAN DE HELDERHEID VAN HET DISPLAY)
Het is mogelijk de helderheid van het scherm op 3 niveaus in te stellen (hoog, 
medium, laag). Terwijl de tijd wordt weergegeven, drukt u op de UP-toets om de 
helderheid van het scherm te wijzigen. 
helderheid van het scherm.
NACHTSTAND FUNCTIE
Met deze functie is het mogelijk in te stellen dat de helderheid van het display 's 
nachts automatisch wordt verlaagd. 
van de helderheid van het scherm tijdens de nachtelijke uren.
Op een vooraf ingestelde tijd (standaard van 18:00 tot 6:00) wordt de helderheid 
's nachts verlaagd en keert dan terug naar de normale helderheid. 
s nachts en keert dan terug naar het normale niveau gedurende de dag. Om 
deze functie te activeren, drukt u 3 keer op de MODE toets en vervolgens op de 
DOWN toets tot het display ON (actief) of OFF (inactief) weergeeft. Om een 
andere tijd dan de fabrieksinstelling in te stellen, drukt u tijdens de weergave 
van de tijd op de MODE toets.Houd de MODE toets ingedrukt en gebruik 
vervolgens de OP en NEER toetsen om achtereenvolgens de AAN tijd en minuten 
en de UIT tijd en minuten van de NIGHT MODE functie in te stellen.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
INPUT:................ .................................................. 5V   1A  
                   100-240V~50/60Hz
BATTERIJ:................ ............................................ 3x AAA - 4,5V
STROOMVERBRUIK: ......................................... 5W

TREVI voert een beleid van voortdurend onderzoek en ontwikkeling. Daarom 
kunnen producten andere kenmerken hebben dan die welke beschreven zijn.




