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Geachte klant,
Met de aanschaf van dit hoogwaardige product heeft u een uitstekende keuze gemaakt.
U kunt er zeker van zijn dat dit product volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen is gemaakt
en bovendien aan de hoge kwaliteitseisen van ALDI voldoet.
Wij willen natuurlijk dat u tevreden bent uw aankoop. Daarom krijgt u bij dit product
een uitgebreide fabrieksgarantie van 3 jaar en een uitstekende klantenservice via onze speciale hotline.
We hopen dat u vele jaren plezier zult hebben van dit product.
Als u technische ondersteuning nodig heeft of als het product tegen de verwachting in defect raakt,
verzoeken wij u onmiddellijk contact op te nemen met onze hotline.
Defecte producten worden binnen de garantieperiode van 3 jaar kosteloos gerepareerd of vervangen,
mits u een duidelijk aankoopbewijs kunt voorleggen (bewaar de kassabon goed!).
Uw wettelijke rechten blijven onverminderd van kracht. Denk er echter aan dat de garantie vervalt,
indien wordt vastgesteld dat het product opzettelijk beschadigd, verkeerd gebruikt of gedemonteerd is.

Wekker met QI-lader
(Modellen: 878-2021-01/ -02/ -03)
GEÏMPORTEERD DOOR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland
WKNF8648
www.wachsmuth-krogmann.com
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Bedieningselementen bovenkant

Verpakkingsinhoud

M
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1x wekker

1x L-adapter

Temperatuur in °C/ °F
Instelknop +
Modus
Instelknop –
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Oplaadoppervlak
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Instelwieltje voor
helderheid display

M

1x gebruiksaanwijzing en 1x garantiekaart

1x USB-C-kabel, lengte ca. 100 cm

Bedieningselement zijkant - rechterkant

Bedieningselementen achterkant
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Weergave

1

1
2
3

2

Luidspreker/ temperatuursensor
USB-oplaadpoort (output)
USB-C-poort (input), aansluiting van de wekker op de stroomvoorziening
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Oplaadindicatie
(draadloze oplaadfunctie)
12-/24-uurs-modus

9
8
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Alarm geactiveerd
Eigenlijke weergave
(tijd, datum, alarmtijd)
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Temperatuurweergave
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Algemeen
Gebruiken en bewaren handboek
Om veiligheidsredenen verzoeken wij u
deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
te lezen. Bewaar de handleiding voor de
gehele levensduur van het product op
een makkelijk toegankelijke plek. Geef
deze gebruiksaanwijzing ook door aan
iedereen die dit product in de toekomst zal
gebruiken.

Beoogd gebruik

Deze wekker is bedoeld voor het weergeven van de
tijd en voor de beschreven aanvullende functies.
Het artikel is voor privégebruik en niet voor
commercieel gebruik bestemd.
Het artikel mag niet voor andere dan de in deze
gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden
worden gebruikt, aangezien dit tot beschadiging of
verwonding kan leiden. Er wordt op geen enkele wijze
aansprakelijkheid aanvaard voor schade voortvloeiend
uit onjuist gebruik.
Verdere instructies en uitleg vindt u in de
gebruiksaanwijzing.

Verklaring van symbolen
WAARSCHUWING –
Algemeen waarschuwingsteken.
INSTRUCTIE – Geeft tips en informatie
over de omgang met het apparaat.
Met het CE-keurmerk bevestigt de fabrikant
dat dit elektrische apparaat voldoet aan de
geldende Europese richtlijnen.
LET OP: Uitsluitend bedoeld voor gebruik
binnenshuis.
Dit symbool duidt op elektrische apparaten
die op basis van een dubbelgeïsoleerde
behuizing voldoen aan veiligheidsklasse II.
Draadloos opladen met Qi
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Veiligheidsinstructies

- Houd de wekker en toebehoren buiten het
bereik van kinderen. Geen speelgoed.
WAARSCHUWING –
ELEKTROCUTIEGEVAAR!
Een onjuist gebruik, een verkeerde elektrische
installatie of een te hoge voedingsspanning
kunnen leiden tot een elektrische schok.
- Sluit de USB-C-kabel van de wekker alleen
aan op de meegeleverde netadapter,
of een andere geschikte netadapter die
overeenkomt met de indicaties (Volt en
Ampère) op het typeplaatje.
- Sluit de netadapter alleen aan op een
gemakkelijk toegankelijke stroombron,
zodat u de stekker er snel uit kunt trekken
in geval van een incident.
- Gebruik de wekker niet als de wekker of
de toebehoren zichtbare beschadigingen
of defecten vertonen.
- Open in geen geval de behuizing en breng
geen wijzigingen aan de wekker aan. Laat
de reparatie over aan professionals.
Wendt u zich daarvoor aan het op de
garantiekaart aangegeven service-adres.
Bij zelfstandig uitgevoerde reparaties, onjuiste aansluiting of verkeerd gebruik zijn
aansprakelijkheid en garantie uitgesloten.
- Dompel noch de wekker noch de USB-Ckabel onder in water of andere vloeistoffen.
- Raak de USB-C-kabel nooit met vochtige
handen aan.

- Trek de USB-C-kabel nooit aan de stekker
uit de USB-poort.
- Gebruik de USB-C-kabel nooit als handvat.
- Houd de wekker en de toebehoren uit de
buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Knik de USB-C-kabel niet en leg deze niet
op scherpe randen.
- Gebruik de wekker alleen binnenshuis.
Gebruik deze nooit in vochtige ruimtes of
in de regen.
- Plaats de wekker nooit zo dat deze in een
badkuip of wasbak kan vallen.
WAARSCHUWING –
BRANDGEVAAR!
Bedek de wekker niet als deze op de
stroomvoorziening is aangesloten.
WAARSCHUWING –
GEVAAR VOOR SCHADE!
Een onjuiste omgang met het apparaat kan
leiden tot beschadiging van de wekker of
andere dingen.
- Zet de wekker nooit op of in de buurt van
hete oppervlakken (bijvoorbeeld een
kookplaat).
- Breng de USB-C-kabel niet in contact met
hete onderdelen.
- Stel de wekker nooit bloot aan hoge
temperaturen (verwarming enz.), extreme
kou of weersinvloeden (regen enz.).
- Bescherm de wekker tegen zware
schokken en stoten.

Opmerking:
De wekker beschik over een vast ingebouwde
lithium-knoopcel (DL/CR2032), die op het
moederbord is aangebracht.
Door deze knoopcel wordt de ingestelde
tijd- en datuminformatie opgeslagen,
voor het geval de stroomverbinding wordt
onderbroken.
Het is niet nodig deze batterij te vervangen,
aangezien de levensverwachting meerdere
jaren bedraagt. Mocht de batterij toch
moeten vervangen vervangen, adviseren
wij u contact op te nemen met onze
klantenservice. Zo kan het vervangen van
de batterij door een professional worden
uitgevoerd.
Veiligheidsinstructies batterij

WAARSCHUWING –
GEVAAR VOOR VERBRANDING!
Uitgelopen accuzuur kan bij aanraking
met de huid of andere lichaamsdelen
brandwonden veroorzaken.
- Open in geen geval de batterij.
- Voorkom dat uitgelopen accuzuur in
contact komt met de huid, ogen en
slijmvliezen. Spoel, ingeval van contact, de
betreffende plekken onmiddellijk af met
overvloedig schoon water en raadpleeg
onmiddellijk een arts.
- Draag in geval van nood altijd
beschermende handschoenen.
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WAARSCHUWING –
BATTERIJ NIET INSLIKKEN!
- Dit product bevat kleine een lithiumknoopcel
(CR2032). Als deze is ingeslikt, kan dit
binnen twee uur tot zware inwendige v
erwondingen of zelfs tot de dood leiden.
- Houd nieuwe en oude lithiumknoopcellen
ten allen tijde buiten het bereik van
kinderen!
- Als er een knoopcel is ingeslikt, dient u
direct naar een ziekenhuis ze gaan.
WAARSCHUWING –
EXPLOSIEGEVAAR!
Onjuiste omgang met de batterij (ingebouwd
in de behuizing) kan tot een explosie leiden.
- Sluit de batterij nooit kort.
- Haal de batterij nooit uit elkaar.
- Gooi de batterij nooit in het vuur.

Gebruiksinstructies
Ingebruikname

Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal. Controleer of het apparaat compleet en
onbeschadigd is. Neem een beschadigd apparaat niet in
gebruik, maar wendt u zich tot het service-adres dat op
de garantiekaart staat vermeld.
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Apparaat aansluiten

Verbind de USB-kabel met de stekker. Steek de
USB-C-aansluiting van de kabel nu in de daarvoor
bestemde poort aan de achterkant van de klok 3 .
Steek de stekker vervolgens in een goed toegankelijk
stopcontact.
In de display wordt TIJD + TEMPERATUUR weergegeven.

Tijd instellen

Druk op de tijdweergave en houd M ca. 3 seconden
ingedrukt.
De keuze van de tijdweergave 12-/24-uursmodus
verschijnt. Kies de gewenste instelling door op of
te drukken.
Druk op M om te bevestigen.
De uurweergave begint te knipperen. Stel het gewenste
uur in met of .
Druk op M om te bevestigen.
De minutenweergave begint te knipperen. Stel het
gewenste aantal minuten in met of .
Druk op M om te bevestigen.
Het instelproces is nu klaar.

12-/24-uurs-modus

U heeft de mogelijkheid om de tijd in 12- of
24-uurs-modus weer te laten geven.
Voorbeeld:
24-uurs-modus 14:37 uur
12-uurs-modus PM 02:37 uur
AM = ’s morgens
PM = ’s middags

Veiligheidsinstructies

Op het display wordt links van de tijd de gekozen
modus weergegeven (AM)/ (PM).

Houd het verpakkingsmateriaal uit
de buurt van baby’s en peuters.
Kunststoffolie kan verstikkingsgevaar
opleveren.
Geen speelgoed, letselgevaar!

Datum instellen

Druk op de datumweergave en houd ca. 3 seconden
ingedrukt.
De maandweergave begint te knipperen.
Stel de gewenste maand in met of .
Druk op M om te bevestigen.

De datumweergave begint te knipperen.
Stel de gewenste datum in met of .
Druk op M om te bevestigen.
De maandweergave begint te knipperen.
Stel de gewenste mand in met of .
Druk op M om te bevestigen.
De jaarweergave begint te knipperen.
Stel de gewenste jaar in met of .
Druk op M om te bevestigen.
Het instelproces is nu klaar.

Alarm/ alarminstellingen

De wekker beschikt over drie alarmen.
Door op de knop M te drukken, verandert u de
weergave in de volgende volgorde:
Tijd > datum > A1 > A2 > A3
Als de alarmtijd wordt bereikt, klinkt het alarm
gedurende 60 seconden. Daarna is het alarm gedurende
24 uur uit.

Alarm instellen

Om de gewenste alarmtijd in te stellen, dient u als volgt
te werk te gaan:
Door op de knop M te drukken, springt u naar de
verschillende alarmweergaves A1/ A2/ A3.
Houd, als u de juiste alarmtijd hebt bereikt, de knop M
gedurende ca. 3 seconden ingedrukt, tot de uurweergave
begint te knipperen.
Stel het gewenste uur in met de knoppen und
en bevestig met M .
De minutenweergave begint te knipperen. Stel het
gewenste aantal minuten in met de knoppen und
en bevestig met M .
De weergave gaat naar de volgende modus A1 > A2 >
A3 > tijd >

Alarm activeren/deactiveren

Ga naar de alarmtijd (A1-A3) die u wilt activeren/
deactiveren en druk op en .
Als het alarm is gedeactiveerd verschijnt „--A1“ in de
display. Als het alarm is geactiveerd, wordt “ONA1”

weergegeven en verschijnt er een klein wekkersymbool
links onderin de display.

Overige functies

Temperatuurweergave

De wekker beschikt over een geïntegreerde temperatuursensor. De temperatuurweergave 10 bevindt zich
rechts in de display en kan in °C of °F worden weergegeven.
Druk kort op de knop de Temperatuurknop om
tussen °C of °F te wisselen.
Meetbereik van de temperatuursensor:
0 °C tot +40 °C
Tolerantie temperatuurmeting: +/– 2 °C
Denk eraan dat de ingebouwde temperatuursensor in
de behuizing van de klok is. Het aanpassen van de temperatuurweergave aan invloeden van buitenaf heeft
daarom de nodige tijd nodig (bijv. als de woning wordt
gelucht).
Ook wijzen we erop dat het gaat om een extra functie
van de wekker, en dat de hier gemeten temperatuur
niet vergelijkbaar is met die van een precisiethermometer.

Helderheid display

U kunt de helderheid van de digitale weergave van
de tafelklok reguleren 11 aan de rechter kant van de
behuizing.
Instelbereik: UIT (wieltje klikt) tot maximum

Energiespaarstand

De wekker beschikt over een energiespaarstand, die
door op de knop te drukken kan worden in- en
uitgeschakeld.
Geactiveerd = weergave “ON Sd”
Gedeactiveerd = weergave “-- Sd”
Kies de gewenste instelling en bevestig deze door op de
knop M te drukken.
Bij een GEACTIVEERDE energiespaarstand schakelt
de wekker de weergave in de display na 30 seconden
automatisch uit.
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U kunt deze op elk gewenst moment weer inschakelen
door op een willekeurige knop te drukken.
Opmerking:
Ook als de display is uitgeschakeld, wordt het oplaadsymbool links bovenin weergegeven als er een compatibele mobiele telefoon op het oplaadoppervlak ligt.

Opladen van compatibele
apparaten

Leg een compatibele mobiele telefoon, die draadloos
kan worden opgeladen, op het oplaadoppervlak aan
de bovenkant van de klok.
Let erop dat het apparaat juist wordt gepositioneerd.
Het oplaadoppervlak is gekenmerkt met een symbool
en voorzien van een anti-slip inzetstuk, zodat uw telefoon niet wegglijdt.
De laadstroom bedraagt maximaal 10 W. De laadduur
is afhankelijk van het actuele oplaadniveau van de
accu en van de technische eigeschappen van het op te
laden apparaat.
Weergave oplaadniveau
	knippert langzaam
Mobiele telefoon wordt opgeladen
	knippert snel
Apparaat op het oplaadoppervlak
is niet compatibel
	brandt permanent
Accu volledig opgeladen
	wordt niet weergegeven
Geen apparaat aanwezig
Opmerking:
Telefoonhoesjes, houders etc. kunnen de oplaadfunctie
beïnvloeden.

Draadloos opladen met Qi

De Qi-technologie voor draadloos opladen
wordt door de meeste smartphones en door
sommige andere apparaten ondersteund.
Het contactoppervlak voor draadloos opladen is Qi-gecertificeerd en compatibel met alle Qi-apparaten. Leg
het apparaat gewoon op het Qi-contactoppervlak om
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uw apparaat op te laden.

Reiniging en onderhoud
WAARSCHUWING –
GEVAAR VOOR KORTSUITING!
Als er water of andere vloeistof in de behuizing komt, kan dit kortsluiting veroorzaken.
- Dompel de wekker nooit onder in water of
andere vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere
vloeistof in de behuizing komt.
WAARSCHUWING –
GEVAAR DOOR VERKEERDE
BEDIENING!
Een onjuist gebruik van de wekker kan tot
beschadigingen leiden.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, metalen of nylon borstels en ook
geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, spatels en
dergelijke. Deze kunnen het oppervlak
beschadigen.
- Doe de wekker nooit in de vaatwasser.
De wekker gaat hierdoor kapot.

eerst de aansluiting van de kabel en van de stekker te
controleren.

Aanwijzingen m.b.t.
milieubescherming
Verwijdering
Verpakking verwijderen
H et verpakkingsmateriaal is gedeeltelijk
herbruikbaar. Verwijder de verpakking
milieuvriendelijk door te sorteren. Breng
waardevolle materialen naar een openbaar
inzamelpunt.

Verwijdering
Verpakking verwijderen
E mballagen bortskaffes sorteret efter
materiale. Pap og karton afleveres som
papiraffald, folie til genbrugsindsamlingen.

Afgedankte apparaten mogen niet via het huisvuil
worden verwijderd!
Als de lamp niet meer wordt gebruikt, is de
gebruiker wettelijk verplicht om afgedankte
apparaten apart van het huisvuil, bijv. bij een
verzamelpunt van zijn gemeente/stad, af te geven. Zo
wordt gegarandeerd dat afgedankte apparaten
vakkundig worden gerecycled en negatieve effecten op
het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische
apparaten met het hierboven afgebeelde symbool
gekenmerkt.
Accu’s mogen niet via het huisvuil worden
verwijderd!
Als consument bent u wettelijk verplicht om
alle batterijen, ongeacht of deze schadelijke
stoffen* bevatten, bij een inzamelpunt in uw gemeente/
wijk of in de handel in te leveren, zodat deze op een
milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd.

- Reinig de wekker met een zachte, droge doek.
- Gebruik bij hardnekkige vervuilingen een vochtige
doek en eventueel een mild afwasmiddel.
- Droog de wekker goed af dan wel laat hem volledig
drogen.
Bewaar het apparaat, als u het niet meer nodig heeft,
op een droge plek, beschermd tegen de hitte.

Foutoplossing

LET OP: Voordat u het artikel reclameert, dient u
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Conformiteitsverklaring
De EU-conformiteitsverklaring kan worden
opgevraagd via het adres dat op de garantiekaart staat vermeld.
Hiermee verklaart de internatonale handelsonderneming Wachsmuth & Krogmann mbH,
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Germany,
dat het artikel ‘Wekker met QI-lader’ voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van
de richtlijnen 2014/53/EU, 2011/65/EU en 2012/19/EU.
De volledige tekst van de conformiteitsverklaring vindt
u op onze homepage
wachsmuth-krogmann.com/produkte/electronics
Technische wijzigingen voorbehouden!

Technische gegevens
Wekker
Artikelnr:
Meetbereik van de temperatuursensor:
Tolerantie temperatuurmeting:
Batterij (ingebouwd in de behuizing):
Bedrijfsfrequentieband:
Maximaal uitgezonden
radiofrequentievermogen:

-7,78 dBuA/m @10m

Adapter
Naam van fabrikant:
Handelsregisternummer:
Adres:
Model:
Ingangsspanning:
Uitgangsspanning:
Afgegeven vermogen:
Afgegeven vermogen:
Gemiddeld rendement tijdens gebruik:
Rendement bij geringe belasting (10 %):
Opgenomen vermogen bij nullast:
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2000344
0 °C tot + 40 °C
+ / - 2 °C
DL/CR2032; 3V (knoopcel)
121 kHz – 166 kHz

PUTIAN WEIMIAO ELECTRONICS CO., LTD.
91350303MA2Y8H0E6X
No.999 Hangang Xi Road, Chigang, Hanjiang District, Putian,
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
DIY6001
100-240 V~; 50/60 Hz; 0,5 A Max.
5V
3 A of 9 V
2 A of 12 V
1,5 A
3 A / 2 A / 1,5 A
15 W / 18 W
> 83 %
> 75 %
< 0,10 W

13

14

15

Service
KLANTENSERVICE

+31 (0) 541-570 216
support@tronex.nl

De actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op onze homepage
www.wachsmuth-krogmann.com
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