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Hartelijk dank voor uw vertrouwen!

Wij feliciteren u met uw nieuwe wekkerradio en zijn ervan overtuigd 
dat u met dit moderne apparaat tevreden zult zijn.

Lees deze handleiding vóór de eerste ingebruikname grondig door en 
neem vooral de veiligheidsinstructies in acht!

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe wekkerradio!

Opmerkingen over de conformiteitverklaring
Hierbij verklaart Globaltronics GmbH & Co. KG dat dit product 
in overeenstemming is met de fundamentele eisen en de ande-
re relevante voorschriften van de EMC-richtlijn 2014/30/EU, de 
ErP-richtlijn 2009/125/EG, de laagspanningsrichtlijn 2014/35/
EU, alsmede de ROHS-richtlijn 2011/65/EG.

De volledige conformiteitsverklaring en deze handleiding als 
pdf vindt u op het internet onder
www.gt-support.de.

Dit symbool kenmerkt het product als een apparaat van be-
schermingsklasse II. Apparaten met deze beschermingsklasse 
beschikken over een versterkte of een dubbele isolatie.
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Gegevensoverzicht

1. LEVERINGSOMVANG

Controleer bij het uitpakken of de volgende delen werden meegele-
verd:

• Wekkerradio
• Handleiding (incl. garantiekaart)

Artikel Wekkerradio

Model RW 574

Artikelnummer 4755

Handleiding-ID PO51001175/ PE / 2017 

Fabrikant Globaltronics GmbH & Co. KG
Internet www.gt-support.de
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2. ALGEMEEN

Het handboek bewaren
• Alle werkzaamheden aan en met dit apparaat mogen slechts zo wor-

den uitgevoerd als in deze handleiding is beschreven.
• Bewaar deze handleiding goed.
• Wanneer u het apparaat ooit aan iemand doorgeeft, dient u deze 

handleiding bij te voegen.

Reglementair gebruik
De wekkerradio is een apparaat uit de amusementselektronica.
Dit apparaat is bestemd voor de ontvangst en weergave van radiozenders 
en is ook geschikt voor het laden van externe apparaten.

Het apparaat is bestemd voor privégebruik en is niet geschikt voor com-
mercieel gebruik. Elk ander gebruik of elke modificatie is uitgesloten van 
het reglementair gebruik.

Kenmerken/symbolen
Indien noodzakelijk vindt u de volgende waarschuwingen in deze handlei-
ding:

GEVAAR! Hoog risico: het negeren van de waarschuwing kan tot 
letsel leiden.

WAARSCHUWING! Matig risico: het niet in acht nemen van de waarschu-
wing kan verwondingen of ernstige materiële schade veroorzaken.
VOORZICHTIG: gering risico: het niet in acht nemen van de waarschuwing 
kan lichte verwondingen of materiële schade veroorzaken.
AANWIJZING: toedrachten en bijzonderheden waarop tijdens het gebruik 
van het apparaat moet worden gelet.

• Informatie op het display wordt cursief geschreven.
Voorbeeld: 12 of 24 H verschijnt op het display.
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• Toetsen die moeten worden ingedrukt, worden altijd vet geschreven.
Voorbeeld: druk op de toets NAP/SLEEP.

• Wat u moet doen, wordt in een vast volgorde en altijd genummerd 
weergegeven (1., 2., 3., enz.).

3. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Algemene aanwijzingen
• Het typeplaatje met de technische gegevens bevindt zich aan de on-

derkant van het apparaat.
• Lees de veiligheidsaanwijzingen en de handleiding aandachtig door, 

voordat u het apparaat aansluit. Alleen zo kunt u alle functies veilig en 
betrouwbaar gebruiken.

• Verpakkingsmateriaal is geen kinderspeelgoed. Kinderen mogen niet 
met de plastic zakken spelen. Er bestaat verstikkingsgevaar.

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder 
en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale 
capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, wanneer zij onder 
toezicht staan of met betrekking tot het veilige gebruik van het appa-
raat instructies hebben gekregen en de daaruit voortvloeiende risico's 
hebben begrepen.

• Kinderen moet in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn 
dat ze niet met het apparaat gaan spelen.

• Het is niet toegestaan ombouwwerkzaamheden aan het apparaat uit 
te voeren.

Omgevingscondities
• Wanneer het apparaat van een koude naar een warme plaats wordt 

gebracht, kan er condensvocht in het apparaat ontstaan. Laat het ap-
paraat enkele uren uitgeschakeld.
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• Bescherm het apparaat en de stekker tegen vocht, druppel- of spat-
water: anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok. Zet bij-
voorbeeld geen met vloeistoffen gevulde vazen of iets dergelijks op of 
in de buurt van het apparaat neer.

• Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in ruimten met een hogere 
luchtvochtigheid (bijv. badkamer). Neem de omgevingscondities in 
acht die in de technische gegevens zijn vermeld.

• Voorkom dat vreemde voorwerpen en vloeistoffen het apparaat bin-
nendringen.

• Zware voorwerpen mogen niet op het apparaat worden gezet.
• Bescherm het apparaat tegen hitte: er bestaat brandgevaar. Bedek 

geen ventilatiesleuven. Wanneer u het apparaat in een rek zet, dient u 
aan alle kanten een afstand van ten minste 10 cm aan te houden.

• Het apparaat mag niet (bijv. met kranten, kussens of dekens) worden af-
gedekt.

• Kaarsen en andere open vlammen moeten te allen tijde uit 
de buurt van dit product worden gehouden, om het ver-
spreiden van vuur te voorkomen.

• Zet het apparaat zodanig neer dat er geen direct zonlicht op valt.
• Zet het apparaat op een stevig, vlak oppervlak.
• Meubels hebben een coating van de meest uiteenlopende materialen 

en worden behandeld met verschillende onderhoudsmiddelen. Som-
mige van deze stoffen kunnen bestanddelen bevatten die de siliconen 
voetjes aantasten en week maken. Leg indien nodig een antislipmatje 
onder het artikel.

Netaansluiting
• Sluit de stekker alleen aan op een op de juiste wijze geïnstalleerd, 

goed toegankelijk stopcontact van 230 V ~ 50 Hz. Het stopcontact 
moet na het aansluiten goed toegankelijk blijven.

• Leg het stroomsnoer op een wijze zodat het geen struikelgevaar 
vormt.
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• Let er bij het plaatsen van het apparaat op dat de stroom- of andere 
kabels niet beklemd of bekneld raken.

• Trek bij onweer de stekker uit het stopcontact.
• De stroomtoevoer naar het apparaat is na het uitschakelen niet onder-

broken. Hiervoor moet u de stekker uit het stopcontact trekken.
• Trek de stekker altijd aan de stekker uit het stopcontact en nooit aan 

het snoer.
• GEVAAR! Open nooit de behuizing van het apparaat, er zitten 

geen onderdelen in die moeten worden onderhouden! Wan-
neer de behuizing is geopend, bestaat er levensgevaar 
door een elektrische schok.

Storingen
• Trek de stekker direct uit het stopcontact, wanneer het stroomsnoer of 

het apparaat is beschadigd.
• Gebruik het apparaat niet, wanneer er zichtbare beschadigingen aanwe-

zig zijn aan de behuizing, de stekker of het stroomsnoer. Om gevaarlijke 
situaties te voorkomen, mogen reparaties aan het apparaat uitsluitend 
worden uitgevoerd door het Service Center.

• GEVAAR! Wanneer er vloeistoffen of vreemde voorwerpen in 
het apparaat terechtkomen, moet direct de stekker uit het stop-
contact worden getrokken. Laat het apparaat controleren alvo-
rens het opnieuw in gebruik te nemen.

Reiniging en onderhoud 
• Gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen. Deze zou-

den het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

Batterijen
• Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde merk en hetzelfde type, 

gebruik geen gebruikte en nieuwe batterijen met elkaar. Vervang altijd 
beide batterijen.

• Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit (+/–).
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• Reinig de batterij- en apparaatcontacten alvorens de batterijen te 
plaatsen.

• Batterijen kunnen bij inslikken levensgevaarlijk zijn. Bewaar batterijen 
daarom op een onbereikbare plaats voor kleine kinderen. Wanneer er 
een batterij werd ingeslikt, moet direct contact met een arts worden 
opgenomen.

• Batterijen mogen niet worden opgeladen of met andere middelen wor-
den gereactiveerd, niet worden gedemonteerd, niet in open vuur wor-
den geworpen of worden kortgesloten.

• Verwijder de batterijen uit het apparaat, wanneer u het gedurende lan-
gere tijd niet wilt gebruiken of wanneer de batterij helemaal leeg is. De 
batterijen zouden kunnen gaan lekken en het apparaat kunnen be-
schadigen.

• Stel batterijen niet bloot aan extreme warmte, leg ze niet op verwar-
mingselementen en stel ze niet bloot aan directe zonnestraling. An-
ders bestaat er een verhoogd risico op lekkage.

• Wanneer er batterijzuur is uitgelekt, moet u contact met huid, ogen en 
slijmvliezen voorkomen. Spoel de desbetreffende plaatsen bij contact 
met het zuur direct met veel schoon water en neem contact op met 
een arts.
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4. OVERZICHT VAN HET APPARAAT

Bovenaanzicht

1  /AMS Naar stand-by schakelen, uit stand-by inschakelen
in bedrijf: ingedrukt houden voor het automatisch 
zoeken naar zenders en het zendergeheugen

2  Alarm 1: alarm 1 in- en uitschakelen // alarmsig-
naal of radio kiezen
Radio: herhaaldelijk kort drukken om de opgesla-
gen zenders op te roepen
Ingedrukt houden voor het automatisch neer-
waarts zoeken naar zenders

3 SNOOZE/DIMMER Bij alarm: sluimertoets (alarm gedurende 9 minu-
ten uitschakelen)
Displayweergave wijzigen (3 standen)

4 Alarm 2: alarm 2 in- en uitschakelen // alarmsig-
naal of radio kiezen
Radio: zenders handmatig opslaan
Ingedrukt houden voor het automatisch opwaarts 
zoeken naar zenders

5 NAP/SLEEP Kort indrukken: sleeptimer instellen
Herhaaldelijk indrukken: uitschakeltijd vastleggen
Ingedrukt houden: wekker voor een dutje (NAP) 
instellen

2 3 4 51

1

2
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Herhaaldelijk indrukken: tijd voor de wekker voor 
een dutje vastleggen
Standby/Time Set: druk kort om de dag van de week 
in te stellen

Vooraanzicht

6 VOLUME/HOUR ‒/+ Volume regelen/tijd instellen
Tijd/alarm: uren instellen

7 Functieschakelaar:
TIME SET Tijd instellen
AL1 SET Alarm 1 instellen
CLOCK Tijd/radiowerking
AL2 SET Alarm 2 instellen

8 TUNING/MIN. ‒/+ Radio: frequentie kiezen/opslagplaats kiezen
Tijd/alarm: minuten instellen

9 Display Weergave van informatie, bijv. frequentie, tijd, 
alarmtijd, enz.

SLEEP

6

7

8

9
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Achteraanzicht

10 Batterijvak
11 Luidspreker
12 AC ~ Stroomsnoer
13 ANT. Antenne
14 5 V 1 A USB-aansluiting: alleen voor het laden van

CHARGE ONLY externe apparaten

OPEN

ANT.
AC~

5V     1A

CHARGE ONLY

10

11

1213

14
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Display

1 AL 1 Alarm 1 actief
 Wekken met alarmsignaal
 Wekken met radiowerking

2 SLEEP Automatisch uitschakelen geactiveerd
3 NAP Wekker voor een dutje (NAP) actief
4 Geactiveerde dag van de week van de wekker
5 AL 2 Alarm 2 actief

 Wekken met alarmsignaal
 Wekken met radiowerking

5/7 wekker van maandag tot vrijdag actief
6 Weergave van de tijd
7 ZZZ Het alarm van de wekker voor een dutje is actief (NAP)
8 SNOOZE Sluimerfunctie is geactiveerd
9 MHz Eenheid voor de frequentieweergave (FM)
10 Weergave van frequentie/alarmtijd/opslagplaats
11 FM Ontvangst van FM-zender
12 MEMORY knippert tijdens het opslaan van de zenders

SLEEP
MONTUEWED

THUFRISATSUN

1 2 3

9 8

7

10

6

5

11

12

4
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5. VOORBEREIDING

5.1 HET APPARAAT PLAATSEN

GEVAAR! Bescherm het apparaat tegen vocht, druppel- of spatwa-
ter: anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok. Het appa-
raat is niet geschikt voor gebruik in ruimten met een hogere 
luchtvochtigheid (bijv. badkamer).

• Verwijder alle verpakkingsdelen volledig.
• Zet het apparaat op een stevig, vlak oppervlak.
• Stel het apparaat niet bloot aan extreme hitte of vochtigheid. Let erop, 

dat het apparaat aan alle kanten voldoende ventilatie heeft.

5.2 ANTENNE

1. Rol de antenne af en stel deze af.
2. Probeer verschillende posities uit om de optimale ontvangstkwaliteit te 

vinden.
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6. STROOMVOORZIENING 

Netaansluiting 
Het apparaat is ontworpen voor wisselstroom 230 V ~ 50 Hz.

Sluit het apparaat alleen aan op een goed toegankelijk 230 V ~ 50 Hz stop-
contact. Het stopcontact moet ook na het aansluiten goed toegankelijk blij-
ven.

Batterijen plaatsen
De back-upbatterijen zorgen ervoor dat bij een stroomuitval de tijd, de in-
gestelde alarmtijden en de opgeslagen zenders opgeslagen blijven.
U hebt twee 1,5 V-batterijen nodig (type LR03/AAA) die verkrijgbaar zijn in 
de vakhandel.
1. Verwijder het batterijvakdeksel van de achterzijde van de wekkerradio.
2. Plaats de twee 1,5 V-batterijen in het batterijvak. Let daarbij op de 

polariteit (+/–).
3. Plaats het deksel van het batterijvak weer terug en sluit dit.

AANWIJZING:
• U kunt de wekkerradio ook zonder batterijen gebruiken. Na een 

stroomuitval moet u dan echter de tijd en de alarmtijden opnieuw in-
stellen, alsmede de zenders opnieuw opslaan.

• Wanneer er geen batterijen zijn geplaatst, verschijnt na het einde van 
de stroomuitval 0:00 uur op het display. Daarna loopt de klok door. 
Beide alarmtijden worden naar 0:00 uur gereset.

• Ook bij geplaatste batterijen wordt het display bij een stroomuitval uit-
geschakeld. U kunt dan pas weer naar de radio luisteren of worden 
gewekt, wanneer het apparaat opnieuw via het stroomsnoer wordt ge-
voed.
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7. BEDIENING

7.1 BASISBEDIENING

Apparaat in-/uitschakelen
• Druk op de inschakelknop  /AMS om het apparaat in te schakelen.
• Druk opnieuw op de toets  /AMS om het apparaat naar de stand-by-

modus te schakelen. De tijd wordt ook in de stand-bymodus weerge-
geven, wanneer de displayverlichting niet met de toets SNOOZE/
DIMMER of tussen 23.00 en 4.59 uur automatisch werd uitgescha-
keld.

AANWIJZING: het apparaat verbruikt ook na het uitschakelen nog een beetje 
stroom. Wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt, trekt u de stekker er-
uit. U moet dan de tijd en wektijd opnieuw instellen, wanneer er geen back-up-
batterijen zijn geplaatst.

Volume
Stel het gewenste volume in door te draaien aan de regelaar
VOLUME/HOUR ‒/+ . De weergave 0-15 is tijdens het draaien aan de re-
gelaar te zien (00 = geluid uit).
De instelling wordt weergegeven en bij het uitschakelen opgeslagen.

Dimmer
Druk op de toets SNOOZE/DIMMER om de lichtsterkte van het display in 
2 standen in te stellen of uit te schakelen.

Automatische uitschakeling
Tussen 23.00 en 4.59 uur wordt de displayverlichting 5 seconden na iedere 
druk op de toets uitgeschakeld.
• Door gelijktijd kort te drukken op de toetsen  en NAP/SLEEP kunt u 

de functie in- en uitschakelen. Op het display verschijnt kort:
2
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- ON: de displayverlichting wordt tussen 23.00 en 4.59 uur
uitgeschakeld.

- OFF: de displayverlichting wordt niet uitgeschakeld.

7.2 TIJD INSTELLEN

1. Zet de functieschakelaar op TIME SET. De weergave van de tijd knip-
pert.

2. Draai aan de regelaar VOLUME/HOUR ‒/+ om de uren in te stellen.
3. Draai aan de regelaar TUNING/MIN ‒/+ om de minuten in te stellen.
4. Zet de functieschakelaar op CLOCK. De weergave stopt met knippe-

ren en de instelling is opgeslagen.

7.3 DAG VAN DE WEEK INSTELLEN

In deze functie geeft u aan het apparaat op welke dag van de week het van-
daag is. Dat is belangrijk voor de wekfunctie.
1. Zet de functieschakelaar op TIME SET. De weergave van de tijd knip-

pert.
2. Druk op de toets NAP/SLEEP. P-1 tot P-7 knipperen. 
3. Draai aan de regelaar VOLUME/HOUR -/+ om de dag van de week 

van vandaag in te stellen. 1 = maandag, 2 = dinsdag, 3 = woensdag,
4 = donderdag, 5 = vrijdag, 6 = zaterdag en 7 = zondag.

4. Zet de functieschakelaar op CLOCK. De weergave stopt met knippe-
ren en de dag van de week van vandaag is opgeslagen.
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7.4 UITSCHAKELEN MET SLEEP

Met de SLEEP-functie kunt u een tijd vastleggen, waarna het apparaat 
wordt uitgeschakeld.
1. Zet de functieschakelaar op CLOCK.
2. Druk kort op de toets NAP/SLEEP. Op het display verschijnt SLEEP 

en 120. Indien SLEEP al was geactiveerd, verschijnt de resterende 
looptijd tot aan het uitschakelen.

3. Door kort te drukken op de toets NAP/SLEEP schakelt u om tussen 
SLEEP 120, 90, 60, 30, 15, 10, 5 minuten of OFF (uit). Na ca. 3 
seconden verschijnt de normale weergave weer en is de instelling 
opgeslagen. Na het verstrijken van de ingestelde tijd schakelt het 
apparaat uit.

AANWIJZING: bij een geactiveerde SLEEP-functie kunt u door een keer 
kort te drukken op de toets SLEEP de resterende tijd weergeven.

7.5 NAP-TIMER (WEKKER VOOR EEN DUTJE)

Met de wekker voor een dutje kunt u in stappen van 5 minuten een wektijd 
tussen 5 en 90 minuten vastleggen. De wekker voor een dutje wekt altijd 
met het alarmsignaal en kan ook worden gebruikt terwijl de radio is inge-
schakeld.

1. Druk ca. 2 seconden op de toetsen NAP/SLEEP. Op het display ver-
schijnt NAP en 05. Wanneer de wekker voor een dutje al was ingescha-
keld, verschijnt de resterende looptijd tot aan het alarm.

2. Druk meerdere keren binnen 3 seconden op de toets NAP/SLEEP om 
de wektijd op de gewenste waarde tussen 05 (5 minuten) en 90 (90 
minuten) in te stellen.

Wanneer u ca. 3 seconden niet op een toets hebt gedrukt, springt de weer-
gave terug naar de normale weergave. De NAP-Timer wordt automatisch 
gestart. Dat de NAP-timer actief is, herkent u aan de weergave NAP. 
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• Wanneer de wektijd is verstreken, hoort u een alarmsignaal. Druk op 
 /AMS om het alarm uit te zetten.

AANWIJZING: om de functie al voor het einde van de wektijd uit te schakelen, 
drukt u gedurende ca. 2 seconden op NAP/SLEEP en dan zo vaak tot OFF ver-
schijnt.

7.6 EXTERNE APPARATEN OPLADEN

AANWIJZINGEN:
• Via de USB-aansluiting is uitsluitend het laden van externe apparaten 

mogelijk.
• Het apparaat moet voor het laden op het stroomnet zijn aangesloten.
• Een geschikte USB-laadkabel is verkrijgbaar in de vakhandel.
 Het apparaat heeft een laadfunctie. U kunt externe apparaten, zoals een 
smartphone, opladen.
1. Steek de USB-A-stekker van de USB-laadkabel in de aansluiting van 

de wekkerradio.
2. Steek de andere zijde van de laadkabel in de USB-aansluiting van het 

externe apparaat.
3. Na enkele seconden begint het laden van het externe apparaat. Daar-

bij is het niet van belang of het apparaat is ingeschakeld of in de 
stand-bymodus staat; het moet alleen op het stroomnet zijn aangeslo-
ten.

4. Ontkoppel de apparaten na het laden van elkaar.
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8. RADIO

8.1 ZENDER INSTELLEN

Op het display kunt u de ingestelde frequentie aflezen.
• Wikkel de werpantenne helemaal af. Probeer verschillende posities uit 

om de ontvangstkwaliteit te verbeteren en verander evt. de locatie van 
het apparaat.

• Stel de gewenste zender in door te draaien aan de regelaar TUNING/
MIN ‒/+. De frequentie kan in stappen van 0,05 MHz worden gewij-
zigd.

• Druk gedurende ca. 2 seconden op de toets  of  om de automati-
sche zoekloop te activeren. De zoekloop eindigt bij de eerste zender 
met een voldoende sterk signaal.
-  start de zoekloop in de richting van lagere frequenties.
-  start de zoekloop in de richting van hogere frequenties.
- Stop de zoekloop door opnieuw te drukken op  of .

8.2 ZENDER OPSLAAN

U kunt maximaal 20 FM-zenders opslaan.

Automatisch zenders zoeken
Automatisch zenders zoeken zoekt en slaat automatisch de eerste 
20 zenders op die voldoende ontvangst hebben.

AANWIJZING: bij opnieuw zoeken worden de eerder opgeslagen zenders 
overschreven.

1. Zet de functieschakelaar op CLOCK. 
2. Druk op de inschakelknop  /AMS om het apparaat in te schakelen.

1 2

1

2

1 2
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3. Druk op de toets  /AMS en houd deze ingedrukt tot op het display 
de frequentieweergave wordt gewijzigd. Het zoeken naar zenders 
begint en de eerste 20 gevonden zenders worden automatisch met 
oplopende frequentie op de opslagplaatsen 1 tot 20 opgeslagen. De 
zender op de eerste opslagplaats wordt automatisch weergegeven.

Zender handmatig opslaan
1. Zet de functieschakelaar op CLOCK.
2. Kies de gewenste zender.
3. Druk kort op de toets  en kies met de regelaar TUNING/MIN ‒/+ de 

gewenste opslagplaats (01-20). De opslagplaatsnummers worden op 
het display weergegeven.

4. Sla de zender op door de toets  in te drukken.
AANWIJZING: opgeslagen zenders worden gewist, wanneer u de toege-
wezen opslagplaats overschrijft.

Opgeslagen zenders oproepen
• Druk herhaaldelijk op de toets  om de volgende, hogere opslag-

plaatsen op te roepen.
• Druk op de toets  en kies binnen de volgende 3 seconden met de 

regelaar TUNING/MIN ‒/+ de gewenste opslagplaats (01-20). De op-
slagplaatsnummers worden op het display weergegeven. Na ca. 2 se-
conden wordt de gekozen zender ingeschakeld.

Opslagplaatsen wissen
Opslagplaatsen worden overschreven door het opslaan van een nieuwe 
zender.

2

2

1

1
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9. WEKKER

U kunt voor uw wekkerradio twee verschillende alarmtijden instellen waar-
op u zich telkens door een alarmsignaal of door de radio kunt laten wekken.

AANWIJZINGEN: 
• Alvorens de wektijd in te stellen, moeten de tijd en de dag van de 

week correct zijn ingesteld.
• Voor het in- en uitschakelen van de ingestelde wektijden moet het ap-

paraat in stand-by staan. Wektijden, alarmsignaal/radiowerking en da-
gen van de week kunnen ook op het ingeschakelde apparaat worden 
ingesteld.

Wektijd instellen
1. De wekkerradio moet in de stand-bymodus staan. Schakel deze even-

tueel uit met de toets  /AMS.
2. Zet de functieschakelaar op AL1 SET. De weergave AL1 en 0:00 knip-

pert.
3. Draai aan de regelaar VOLUME/HOUR ‒/+ om de uren in te stellen.
4. Draai aan de regelaar TUNING/MIN ‒/+ om de minuten in te stellen.
5. Druk lang op  om tussen het alarmsignaal en de radiowerking om te 

schakelen:
-  Wekken met alarmsignaal
-  Wekken met radiowerking

-  De wektijd is van maandag tot vrijdag geactiveerd.
(Bij de instellingen voor maandag tot zaterdag en iedere dag van de 
week verschijnt deze weergave niet.)

6. Druk op  en houd dit ingedrukt om naar een ander symbool om te 
schakelen.

7. Wanneer u de radiowerking hebt gekozen, druk dan kort op  om van 
de tijdweergave van het alarm om te schakelen naar het wekvolume.

1

1

1
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8. Draai aan de regelaar VOLUME/HOUR ‒/+ om het wekvolume in te 
stellen.

9. Druk opnieuw kort op  om de dagen van de week in te stellen 
waarop dient te worden gewekt.

10. Draai aan de regelaar VOLUME/HOUR -/+ om tussen de drie instellin-
gen te wisselen:
1-5: wekt maandag t/m vrijdag
1-6: wekt maandag t/m zaterdag
1-7: wekt maandag t/m zondag (iedere dag)

11. Zet de functieschakelaar op CLOCK. De weergave stopt met knippe-
ren en de instelling is opgeslagen.

12. Druk op de toets  om het ingestelde alarm te activeren. In de weer-
gave verschijnt links boven AL1 en onder de ingestelde wektijd.

De procedure voor de tweede wektijd is identiek. Hier gebruikt u de toets 
 en zet u de functieschakelaar op AL2 SET.

INSTRUCTIES:
• Als de wektijd AL1 of AL2 is geactiveerd, dan worden via de actuele 

tijd de dagen van de week weergegeven, waarop wordt gewekt:
MON = maandag (Monday)
TUE = dinsdag (Tuesday)
WED = woensdag (Wednesday)
THU = donderdag (Thursday)
FRI = vrijdag (Friday)
SAT = zaterdag (Saturday)
SUN = zondag (Sunday)

• Als beide wektijden (AL1 en AL2) zijn geactiveerd, worden de dagen 
van de week van AL1 weergegeven

• Wanneer u de radiowerking als alarm hebt gekozen, dan wordt u met 
de als laatste gekozen zender gewekt.

1

1

2
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Wekker in- en uitschakelen
1. Door in de stand-bymodus op de toets  of  te drukken, schakelt u 

de wekker in en uit:
- AL1/AL2 en de wektijd worden weergegeven: de wekker is actief.
- AL1/AL2 en de wektijd worden niet weergegeven: de wekker is uit.

2. Druk kort op de toets  of  om de instelling om te schakelen.

Alarm uitschakelen
• Wanneer het alarm op de ingestelde tijd weerklinkt, drukt u op de 

toets:
-  /AMS of  voor alarm 1.
-  /AMS of  voor alarm 2. Het alarm verstomt en blijft geactiveerd 

voor de volgende dag.
- Na 60 minuten wordt het alarm automatisch uitgeschakeld.

Sluimerfunctie

• Druk op de toets SNOOZE/DIMMER om het wekken (door alarmsig-
naal of radio) gedurende ca. 9 minuten te onderbreken. U kunt dit max. 
6 keer herhalen. Daarna schakelt de wekker uit.
Tijdens de onderbreking knipperen AL1/AL2 en SNOOZE.

• Wanneer u op  of  drukt, terwijl de uitschakeltijd bezig is, wordt de 
functie uitgeschakeld en is de wekker niet meer actief.

1 2

1 2

1

2

1 2
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10. REINIGING

GEVAAR! Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat 
te reinigen. Let op dat er geen vloeistof in het apparaat binnendringt.

VOORZICHTIG: oplosmiddelen, spiritus, verdunningen, enz. mogen niet 
worden gebruikt, die kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

Behuizing
Reinig de behuizing met een licht vochtige doek.

11. WEGGOOIEN

Afgedankte apparaten en batterijen mogen niet met het nor-
male huisvuil worden weggegooid.
Bewaar de verpakking, indien mogelijk, totdat de garantieperi-
ode verstreken is. Daarna dient u deze op milieuvriendelijke 
wijze weg te gooien.
Het apparaat moet – conform de richtlijn 2012/19/EU betreffende 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – worden af-
gevoerd naar een officiële afvalverwerking. Kunststoffen en elek-
tronische onderdelen moeten naar een recyclepunt worden 
gebracht.
Informeer bij de bevoegde afvalverwerkende instantie.
Lege batterijen moeten op de juiste wijze worden afgevoerd. Voor dat doel 
staan bij winkels die batterijen verkopen en bij gemeentelijke inzamelpun-
ten desbetreffende bakken om de batterijen in te deponeren.
U als consument bent wettelijk verplicht om batterijen en accu's af te geven 
bij een verzamelpunt in uw gemeente, uw stadsdeel of in de handel.
Alleen zo kunnen batterijen en accu's op een verantwoorde manier tot afval 
worden verwerkt.
Batterijen en accu's die zijn voorzien van de vermelde letters, bevatten o.a. 
de volgende schadelijke stoffen: Cd (cadmium), Hg (kwikzilver), Pb (lood).
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12. PROBLEMEN OPLOSSEN

Wanneer uw apparaat een keer niet functioneert zoals gewenst, doorloopt u eerst 
deze checklist. Misschien is het een klein probleem dat u zelf kunt oplossen.

GEVAAR! Probeer in geen geval het apparaat zelf te repareren. Wanneer 
u de fout niet zelf kunt verhelpen, kunt u zich wenden tot ons Service Cen-
ter.

Storing  Mogelijke oorzaken/maatregelen

Geen geluid.
Is de stroomvoorziening gewaarborgd?
Controleer de aansluiting.

Volume verlaagd?

Het apparaat kan niet 
worden ingeschakeld.

Zit de stekker in het stopcontact?

Staat er stroom op de contactdoos?

Weergave op het dis-
play knippert.

Na een stroomuitval zonder geplaatste back-upbatte-
rijen. Stel de tijd en de alarmtijden opnieuw in.

Onverklaarbare storin-
gen of verkeerde weer-
gaven op het display.

Trek de stekker uit het stopcontact, steek de stekker er 
daarna weer in en neem het apparaat weer in gebruik.

Slechte radio-ont-
vangst.

Is de werpantenne helemaal uitgerold en goed afge-
steld?

Geen wekfunctie.

- Juiste tijd ingesteld?
- Wekfunctie gedeactiveerd?
- Volume hard genoeg ingesteld?
- Was er een stroomuitval?

Wekt op de verkeerde 
dag van de week.

- Heeft u de dag van de week correct ingevoerd 
(zie “Dag van de week instellen” op pagina 17)?
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13. TECHNISCHE GEGEVENS

Technische wijzigingen voorbehouden.

Elektrische gegevens
Netspanning: 230 V ~ 50 Hz
Beschermingsklasse: II 
Opgenomen vermogen maxi-
maal:
In stand-by:

ca. 8 W
< 1 W

Batterijen: 2 x 1,5 V batterijen, type LR03/AAA
(alleen als back-upbatterijen - niet bij de 
leveringsomvang inbegrepen)

Geluid
Uitgangsvermogen audio: 0,8 W
Radiofrequenties
UKW (FM): 87,5 - 108 MHz
Aansluiting extern apparaat 
(voor opladen)

USB-A-aansluiting:  5V 1A 

Algemeen
Display: LCD
Afmetingen (b x d x h): ca. 175 x 77 x 85 mm
Gewicht: ca. 0,45 kg
Omgevingsvoorwaarden: Gebruikstemperatuur: 5 °C – 35 °C

Luchtvochtigheid: 40 tot 80% relatief
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Geachte klant,
Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer deson-
danks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoe-
ken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken 
via bovenstaande servicehotline. Wij zijn u graag van dienst. Ook kunt u met het product 
teruggaan naar één van de ALDI-filialen. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikke-
ling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u 
recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele 
overige u toekomende rechten:
1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is 

beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze 
gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kos-
ten zijn verbonden.

2.  Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op 
de garantie. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is 
niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bekwame 
tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt 
gereclameerd.

3. U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij 
toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect 
binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd 
terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product 
begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van 
aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig ge-
bruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet 
in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval 
er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons service-
bedrijf.
Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons 
servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. In-
dien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons 
servicebedrijf.

Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om 

een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze 

wettelijke verplichting en komt deze na.

NL 14. GARANTIEVOORWAARDEN
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Serviceadres(sen): Globaltronics Product Service
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
64839 Münster

Hotline: 0800-5000 136
Naam fabrikant/importeur: Globaltronics GmbH & Co. KG

Domstrasse 19/20095 Hamburg
Duitsland

E-mail: GT-support@servicecenter-muenster.de
Productnaam: Wekkerradio
Kenmerknummer product/fa-
brikant: RW 574
Artikelnummer: 4755
Actieperiode: 11/25/17

Storings-
omschrijving: .......................................................................................

.......................................................................................
Naam van de 
koper: .......................................................................................
Postcode/
plaats: .......................................................................................
Straat: .......................................................................................
Tel.nr./
e-mail:
(voor statusmel-
dingen over de 
reparatie)

.......................................................................................

.......................................................................................
Handteke-
ning: .......................................................................................
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