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• Bevestig met de SET toets.
• Stel achtereenvolgens uren, minuten, jaar, maand en datum in.
• Zodra de cijfers knipperen kunt u de waarde met de UP of
DOWN toets verhogen. Als u de toets ingedrukt houdt wordt de
waarde sneller verhoogd.
• Bevestig met de MODE toets tot de gewenste weergave op het
display verschijnt.

Instrucciones para el manejo
Gebruiksaanwijzing

Kat. Nr. 98.1093

Wekker met fotolijst



Functies
• Tijd
• Binnentemperatuur
• Kalender
• Alarm met snooze-functie
• 9 verschillende melodieën en signalen
• Verjaardagsherinnering
• Timer
Bediening
• Maak het batterijvak open en verwijder de batterijonderbrekingsstrook. Verschijnen alle LCD-schermsegmenten en hoort u
een melodieën. Het apparaat is nu bedrijfsgereed.
Normale modus
• Display in normale modus: Actuele tijd (uren, minuten) en
TIMER/ALARM/snooze-symbool (Zzz) (al dan niet), datum (maand,
dag), weekdag, temperatuur
• Met de °C/°F toets kunt u tussen °C en °F als meeteenheid voor
de temperatuur kiezen.
Instellen van de tijd en kalender
• Druk op de MODE toets. De 24HR weergave begint te knipperen
en u kunt met de UP of DOWN toets het 12- (12HR), PM verschijnt op het display, of 24-uurs-tijdsysteem (24HR) selecteren.

Wekalarm
• Druk op de ALARM toets of druk in normaalmodus tweemaal op
de MODE toets, om in de alarm-instelmodus te komen.
• Druk op de SET toets.
• Stel nu achtereenvolgens uren, minuten en de alarmtoon (1-9) in.
• Zodra de cijfers knipperen kunt u de waarde met de UP of
DOWN toets verhogen. Als u de toets ingedrukt houdt wordt de
waarde sneller verhoogd.
• Bevestig met de SET toets.
• De alarmfunctie is geactiveerd.
• ALARM verschijnt op het display.
• Druk dan driemaal op de MODE toets om naar de normaalmodus
terug te keren.
• De sluimerfunctie activeert/deactiveert u door in de normaalmodus op de UP toets te drukken.
• “Zzz” verschijnt op/verdwijnt van het display.
• Terwijl het weksignaal klinkt kunt u dit met een willekeurig toets
beëindigen.
• Indien de sluimerfunctie is geactiveerd, Zzz knippert op het display en het weksignaal wordt elke 6 minuten herhaald.
• Druk de ALARM toets om het alarm te deactiveren.
• Druk de SET toets 5 maal tot “-:--” verschijnt op het display.
• Druk dan driemaal op de MODE toets om naar de normaalmodus
terug te keren.
Verjaardagsherinnering
• Druk driemaal op de MODE toets in normale modus.
• Druk op de SET toets.
• U kunt nu precies instellen, wanneer u wenst aan een verjaardag
te worden herinnerd. Stel achtereenvolgens uren, minuten, jaar,
maand en datum in.
• Zodra de cijfers knipperen kunt u de waarde met de UP of
DOWN toets verhogen. Als u de toets ingedrukt houdt wordt de
waarde sneller verhoogd.
• Zodra de tijd gekomen is, weerklinkt “Happy Birthday”. De
melodie schakelt u met een willekeurige toets uit.
Timer
• Druk viermaal op de MODE toets in normale modus.
• Druk op de SET toets.
• Voer de gewenste tijd in uren en minuten in.
• Zodra de cijfers knipperen kunt u de waarde met de UP of
DOWN toets verhogen. Als u de toets ingedrukt houdt wordt de
waarde sneller verhoogd.
• Let op: Bevestig met de SET toets om de telling te laten beginnen. TIMER knippert op het display.
• De tijd loopt door als u naar een andere weergavemodus overschakelt.

• Na verloop van tijd weerklinkt een melodieën en TIMER verdwijnt van het display.
• Het melodieën kunt u met een willekeurig toets beëindigen.
Fotolijst
• Schuif het deksel met de duim omhoog om een foto in te zetten.
Batterijwissel
• Gebruik Alkaline batterijen 2 x 1,5 V AAA. Controleer of de batterijen met de juiste poolrichtingen zijn geplaatst. Zwakke batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen om het lekken
van de batterijen te voorkomen. Batterijen bevatten zuren die
de gezondheid schaden. Draag beklede handschoenen en een
beschermbril wanneer u met uitgelopen batterijen hanteert!
Let op: Batterijen en technische apparaten mogen niet met het
huisvuil worden weggegooid. Breng ze naar de inzamelplaatsen
of bij uw detaillist naar de daarvoor bestemde containers volgens de nationale of lokale bepalingen.
Onderhoud
• Lees de gebruiksaanwijzing voor u het apparaat gebruikt.
• Houd het apparaat op een droge plaats.
• Vermijd extreme temperaturen, trillingen en schokken.
• Reinig het toestel met een zachte, licht vochtige doek. Vermijd
schuur- of oplosmiddelen!
• Houd het toestel op een afstand van andere elektronische apparaten en grote metaaldelen.
• Druk met een puntig voorwerp de RESET toets in indien het
apparaat niet correct functioneert of vervang de batterijen.
Geschikt gebruik, garantiebeperkingen, veiligheid
• Het toestel is geen speelgoed. Houd het buiten de reikwijdte van
kinderen.
• Het toestel is niet geschikt voor medische doeleinden of voor
openbare informatie, maar is bestemd voor particulier gebruik.
• De technische gegevens van dit apparaat kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd.
• Deze handleiding of gedeelten eruit mogen alleen met toestemming van TFA Dostmann worden gepubliceerd.
• Ondeskundige behandeling of niet geautoriseerd openen van
het toestel heeft het verlies van de garantie tot gevolg.
Technische gegevens
Meetbereik binnentemperatuur:
Batterijen:

0°C...+50°C (32...+122°F)
2 x 1,5 V AAA (inclusief)
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• Confirme con la tecla SET.
• Ajuste consecutivamente las horas, los minutos, el año, el mes y
la fecha.
• Mientras parpadeen las cifras, podrá ajustar el valor con la tecla
UP o DOWN. Si mantiene pulsada la tecla cambia el valor más
rápidamente.
• Pulse la tecla MODE hasta que aparezca el indicador deseado en
el display.

Instrucciones para el manejo
Gebruiksaanwijzing
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Reloj despertador digital con marco de foto



Funciones
• Reloj
• Temperatura interior
• Calendario
• Alarma con función snooze
• 9 melodías y señales diferentes
• Recordatorio de cumpleaños
• Timer
Manejo
• Abra el compartimiento de pilas y quite la tira de interrupción de
la pila. Todos los segmentos LCD se iluminan y suena brevemente
una melodía corta. El aparato está listo para funcionar.
Modo normal
• Visualización en modo normal: horario (horas, minutos) y signo
de TIMER/ALARM/snooze (Zzz) (dado el caso), fecha (mes, dia),
día de la semana, temperatura.
• Mediante la tecla °C/°F puede elegir entre °C y °F como unidad
de medida para la temperatura.
Ajuste de la hora y calendario
• Pulse la tecla MODE. “24Hr” empieza a parpadear y puede seleccionar el sistema de horario de 12 (12HR), PM aparece en el display, o de 24 horas (24HR) con la tecla UP o DOWN.

Alarma despertador
• Para acceder al modo de alarma pulse una vez la tecla ALARM o
dos veces la tecla MODE en el modo normal.
• Pulse la tecla SET.
• A continuación puede ajustar consecutivamente las horas, los
minutos y el tono de la alarma (1-9).
• Mientras parpadeen las cifras, podrá ajustar el valor con la tecla
UP o DOWN. Si mantiene pulsada la tecla cambia el valor más
rápidamente.
• Confirme con la tecla SET.
• La función de alarma se encuentra activada.
• El símbolo de alarma ALARM aparece en el display.
• Pulse 3 veces la tecla MODE para regresar al modo normal.
• Active/desactive la función de repetición de alarma (snooze) pulsando la tecla UP en el modo normal.
• El símbolo “Zzz” aparece/desaparece del display.
• Mientras suena la señal del despertador, finalizar la alarma con
cualquier tecla.
• Si la función de snooze se encuentra activada, el símbolo de snooze Zzz parpadea en el display y el sonido de la alarma se interrumpe durante 6 minutos.
• Para desactivar la alarma pulse la tecla ALARM.
• Pulse la tecla SET 5 veces hasta que en el display aparezca representado “-:--”.
• Seguidamente pulse 3 veces la tecla MODE para regresar al modo
normal.
Recordatorio de cumpleaños
• Pulse 3 veces la tecla MODE en el modo normal. Pulse la tecla
SET.
• Ahora puede introducir la fecha exacta en la que quiere recordar
un cumpleaños. Ajuste consecutivamente las horas, los minutos,
el año, el mes y la fecha.
• Mientras parpadeen las cifras, podrá ajustar el valor con la tecla
UP o DOWN. Si mantiene pulsada la tecla cambia el valor más
rápidamente.
• Cuando llegue la fecha y la hora ajustadas sonará la melodía
“Happy Birthday”. Para apagar la melodía pulse cualquier tecla.
Timer
• Pulse 4 veces la tecla MODE en el modo normal.
• Pulse la tecla SET.
• Introduzca la hora deseada en horas y minutos.
• Mientras parpadeen las cifras, podrá ajustar el valor con la tecla
UP o DOWN. Si mantiene pulsada la tecla cambia el valor más
rápidamente.
• Atención: Para activar la función pulse la tecla SET. Comienza el
recuento y el símbolo TIMER parpadea en el display.

• El timer sigue contando cuando se conmuta a otro modo de indicación.
• Tras haber transcurrido el tiempo sonará una melodía y el símbolo
TIMER desaparece del display.
• Finalizar la melodía con cualquier tecla.
Marco de foto
• Para introducir una foto deslice hacia arriba la tapa con el dedo
pulgar.
Cambio de las pilas
• Utilice pilas alcalinas 2 x 1,5 V AAA. Asegúrese de que las pilas se
coloquen con la polaridad correcta. Las pilas bajas deben cambiarse
lo antes posible, para evitar fugas. Las pilas contienen ácidos
nocivos para la salud. ¡Utilice guantes recubiertos y gafas protectoras si manipula pilas con fugas de líquido!
Atención: El aparato y las baterías usadas no deben ser depositadas con los residuos normales de la casa. Por favor deposítelas en
el comercio especializado o bien en los centros de recogida y
reciclaje previstos para ello según el reglamento nacional o local.
Mantenimiento
• Lea las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.
• Almacene su aparato un lugar seco.
• No exponga el aparato a altas temperaturas, vibraciones o sacudidas extremas.
• Limpie el aparato con un paño suave ligeramente humedecido.
¡No utilice soluciones de limpieza ni sustancias abrasivas!
• Mantenga el aparato alejado de otros aparatos electrónicos y de
piezas metálicas grandes.
• Pulse la tecla RESET usando un objeto con punta, si el aparato no
funciona correctamente o cambie las pilas.
Uso adecuado, exoneración de responsabilidad, notas de seguridad
• Este aparato no es un juguete. Consérvelo fuera del alcance de
los niños.
• Este aparato no es indicado para fines médicos ni para información pública, sino que está destinado para uso privado.
• Las especificaciones de este producto pueden variar sin previo
aviso.
• Estas instrucciones o resúmenes de las mismas no pueden ser
publicados sin la autorización de TFA Dostmann.
• El trato inadecuado o la apertura no autorizada del aparato causará la pérdida de la garantía.
Datos técnicos
Gama de medición
de la temperatura interior:
Pilas:

0...+50°C (32...+122°F)
2 x 1,5 V AAA (incluidas)

ROHS

