HANDLEIDING
Instellen jaartal, datum en tijd
1. Houdt de knop 'SET' ingedrukt op de achterkant van de wekker
totdat de displayweergave gaat knipperen.
1. Met de knop 'UP' en 'DOWN' kun je het jaartal selecteren.
2. Wanneer het juiste jaartal is geselecteerd, druk je eenmalig op
de knop 'SET'. Vervolgens kan je de datum kiezen. LET OP!
De digitale wekker van Coverzs hanteert een Amerikaanse datumweergave, dus dit houdt in
dat u eerst de maand selecteert en vervolgens de datum. Wanneer de juiste maand hebt
aangedrukt, druk je eenmalig op 'SET' om vervolgens de juiste dag te selecteren.
1. Wanneer de juiste datum is geselecteerd, druk je wederom eenmalig op de knop 'SET'.
Vervolgens kan je met de knop 'UP' en 'DOWN' kiezen voor 12 uurs (Amerikaans) of 24 uurs
(Europees) tijdweergave.
2. Na het selecteren van de tijdweergave druk je eenmalig op de knop 'SET'. Vervolgens kun je
met de knop 'UP' en 'DOWN' de uren kiezen. Als je de juiste uren hebt gekozen, druk je
weer op de knop 'SET' en op dezelfde manier doe je dit met de minuten.

Wisselende of constante weergave
1. Druk eenmalig op de knop 'SET'. Je ziet de weergave DP-1, dit betekent dat de
displayweergave verwisselt om de 10 seconden van de weergave tijd & temperatuur naar
jaartal & datum.
2. Als je nog een keer de knop 'SET' indrukt, dan krijg je de weergave DP-2. In deze stand blijft
de displayweergave constant. Dan zie je de tijd constant.

Stand-by mode
1. Druk op de knop 'DOWN' en je krijgt ON:SD te zien, dat betekent dat de stand-by mode aan
staat.
2. Wanneer je nog een keer op de knop 'DOWN' drukt, verschijnt er --:SD op het display, dan is
de stand-by stand weer uitgeschakeld.

HANDLEIDING
Temperatuur
1. Druk de knop 'UP' in om te kiezen uit graden Celsius of Fahrenheit.

Scherpte Led
1. Houdt de knop 'UP' 3 seconden ingedrukt.
2. Vervolgens krijg je L1, L2 of L3 te zien op het display. Met de knop 'UP' of 'DOWN' kan je de
scherpte van de led weergave wijzigen door de knop eenmalig in te drukken.

Alarm
1. Druk de knop 'SET' voor drie seconden in totdat het display van de wekker knippert.
2. Druk vervolgens zes keer op de knop 'SET' totdat u de weergave --:A1 op het display ziet.
3. Met de knop 'UP' en 'Down' kun je het eerste alarm aan of uitzetten. (ON:A1 is aan en --:A1
is uit)
4. Wanneer je het alarm hebt aan of uitgedrukt, druk je vervolgens wederom op de knop 'SET'.
Daarna kan je met de knop 'UP' of 'DOWN' de alarmtijd instellen. Je kiest de uren, drukt
vervolgens op 'SET' en vervolgens doe je hetzelfde bij de minuten.
5. Dit kan je ook doen bij het 2e en 3e alarm.
6. Als je langs alle drie de alarmen bent gegaan door te drukken op de knop 'SET', zie je
vervolgens op het display --:E of ON-E. Met de knop 'UP' en 'DOWN' kun je hiermee de optie
dat de alarmen zich dagelijks automatisch herhalen aan of uit zetten.
7. Je kunt het alarm snoozen door op een willekeurige knop op de achterkant van de wekker
te drukken

