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1.Beoogd gebruik 
De NR280P is bedoeld om als wekkerradio te worden gebruikt. De NR280P heeft een FM radio functie, een 
projectiefunctie en bevat een lamp. Ook kan de temperatuur worden weergegeven. 

 
Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig. 

 
2.Veiligheid 
2.1. Pictogrammen in deze handleiding 

 
WAARSCHUWING Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien de instructies niet worden 
opgevolgd. 

 
VOORZICHTIG Voorzichtig betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is. 

 
Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure. 

2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 

 
VOORZICHTIG Mors geen vloeistoffen op het apparaat. 

 
WAARSCHUWING Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken. 

  



3.Voorbereidingen voor gebruik 
3.1. Uitpakken 
� Pak het apparaat voorzichtig uit. 
� Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt 

als een onderdeel ontbreekt. 
� Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel. 

 
 

 
Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor 
reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. 
Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming 
van het milieu. 

3.2. Inhoud van de verpakking 
 
 

 
 
 
De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen: 
1 x NR280P Clockradio 
1x Quick start guide 
 
 

 
Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt. 

  



4.Installatie 

 
VOORZICHTIG Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. Deze kan schade aanbrengen aan het 

apparaat. 

 
VOORZICHTIG Plaats het apparaat niet in direct zonlicht. 

 

 Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond. 

 Sluit het apparaat aan op het lichtnet. 

 

4.1. (Optioneel) Een batterij plaatsen 

 

 

 
 

 

Om te zorgen dat uw wekkerradio tijdens een stroomuitval ingeschakeld blijft, kunt u een batterij (type CR2032) 

plaatsen. Doe dit als volgt: 

 

1. Verwijder de deksel van de batterijhouder. 

2. Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-) polariteitsmarkeringen. 

3. Plaats de deksel weer terug. 

 

Indien u het apparaat langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen. 

 

 

 
Let op: batterijen zijn niet bijgeleverd. 

 
VOORZICHTIG Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming op de batterijen veroorzaken 

en het apparaat beschadigen. In geval van roestvorming, oxidatie, lekkende batterijen en andere soortgelijke 

defecten waarbij geleidelijk zuur wordt gevormd, komt de garantie te vervallen. 



4.2. Aansluiten op het lichtnet 

 

 

Sluit het apparaat aan op het lichtnet. 

 
 

  



5.Functies 
 
 

 
 
 
 

1. De lichtintensiteit hoger instellen 
2. De lichtintensiteit lager instellen 
3. Lamp in- of uitschakelen 
4. M+/NAP toets 

         a. Radiozender opslaan in het geheugen 
          b. De timer instellen 
          c. Scherm uitschakelen 
 

5. Lamp 
6. SNOOZE/SLEEP/DIMMER toets 

         a. De lichtintensiteit van het display aanpassen 
          b. Druk op SNOOZE/SLEEP/DIMMER (6) om het alarm te sluimeren. Het alarm gaat nogmaals af na het 
verstrijken van de sluimertijd. 
         c. Het licht tijdens een alarm tijdelijk dimmen 
 

7. Schakelen tussen tijd en temperatuur 
8. toets 

         a. Schakelen tussen tijd en datum 
          b. Frequentie zoeken 
 

9. Alarm 1 activeren 
10. Scherm 
11. Schakel naar de radiomodus 
12. toets 

         a. Schakelen tussen zomer en wintertijd 
          b. Frequentie zoeken 
 

13. Alarm 2 activeren 
 
 



 
 

 

 

14. toets 

          a. Pas het volume aan (+) 

Scherm 

         b. Schakelen tussen tijd en datum 

 

15. Pas het volume aan (-) 

16. toets 

         a. De projectie 180 graden draaien 

Projectie functie 

          b. Schakelen tussen tijd en temperatuur 

 

17. Projectie functie aan- en uitzetten 

18. Projectie draaiknop 

19. Luidspreker 

20. Sensor voor temperatuur 

21. FM-antenne 

22. Batterijklepje 

  



6.Bediening 
6.1. De datum en tijd instellen 
 
 

 
 
 

 
Let op! Schakel de radio uit alvorens verder te gaan. 
 
 

 
 
 
 

� Houd toets (7), 2 seconden ingedrukt 
Het jaartal knippert 
 

� Druk op de toets (8) of (12) om het gewenste jaartal in te stellen. 
� Druk op (7) om te bevestigen. 

De maand knippert 
 

� Druk op de toets (8) of (12) om de gewenste maand in te stellen. 
� Druk op (7) om te bevestigen. 

De dag knippert 
 

� Druk op de toets (8) of (12) om de gewenste dag in te stellen. 
� Druk op (7) om te bevestigen. 

De digitale tijdweergave knippert 
 

� Druk op de toets (8) of (12) om te kiezen tussen 24 of 12 uurs tijdweergave. 



Druk op (7) om te bevestigen. 
In het display knipperen de uren. 
 

� Druk op de toets (8) of (12) om het gewenste uur in te stellen. 
� Druk op (7) om te bevestigen. 

In het display knipperen de minuten. 
 

� Druk op de toets (8) of (12) om de gewenste minuten in te stellen. 
� Druk op (7) om te bevestigen. 

 
6.2. De radio gebruiken 
 
 

 
 
 
Schakel naar de radiomodus 
 

� Druk hiervoor op de toets (11). 
De frequentie is zichtbaar in het display 
 
 
Pas handmatig de frequentie aan 
 

� Om het gewenste radiostation te selecteren, drukt u herhaaldelijk op de toets (8) of op de toets (12) tot de 
juiste frequentie is gevonden. 

 
 
Pas automatisch de frequentie aan 
 

� Houd de toets (8) of de toets (12) ingedrukt om de gewenste frequentie te zoeken. 
 
 
Radiozender opslaan in het geheugen 
 

� Houd toets (4), 2 seconden ingedrukt 
De cijfers gaan knipperen. 
 

� Druk op de toets (8) of (12) om een geheugenplaats te kiezen. 



 Druk op (4) om te bevestigen. 

3 geheugenplaatsen zijn beschikbaar. 

 

 

Een opgeslagen frequentie inschakelen 

 

 Druk herhaaldelijk op de toets (4) tot de gewenste frequentie is gevonden. 

 

 

De timer instellen 

 

 Druk tijdens het luisteren naar de radio meerdere malen op de toets (6) om de "uitschakel" tijd in te stellen 

tussen 90 en 10 minuten. 

Na de ingestelde tijd schakelt de radio automatisch uit. 

6.3. De projectiefunctie gebruiken 

 

 

 
Projectie functie aan- en uitzetten 

 

 Druk op de toets (17) . 

 
Let op! Wanneer de klokradio voor het eerst is aangesloten op de stroomtoevoer, is de projectiefunctie direct 

ingeschakeld. 

 

 



 
 
 
De projectie scherp stellen 
 

� Draai aan de toets (18) tot de gewenste scherpte is bereikt. 
 
 
De projectie 180 graden draaien 
Druk op de toets (16) . 
 
 
Schakelen tussen tijd en temperatuur 
Houd toets (16), 2 seconden ingedrukt 

  



6.4. De display en timer instellen 
 
 

 
 
 

 
Let op! Schakel de radio uit alvorens verder te gaan. 

 
 
 
 
 
De timer instellen 
 

� Druk op de toets (4) . 
In het display verschijnt "N90". 
Dit geeft weer na hoeveel minuten de pieptoon inschakelt. 
 

� Druk herhaaldelijk op de toets (4) tot de gewenste instelling is gevonden. 
 
 
Het display instellen 
 

� Houd toets (4), 3 seconden ingedrukt 
� Het display verdwijnt automatisch na 15 seconden. Wanneer de display timer is ingesteld verschijnt in het 

scherm een oranje streepje. 
De display timer uitschakelen: 
 

� Houd toets (4), 3 seconden ingedrukt 
  



6.5. Het alarm instellen 
 
 

 
 
 

 
Let op! Schakel de radio uit alvorens verder te gaan. 

 
Let op! U kunt twee alarmen instellen en activeren. 
 
 

 
 
 
 

� Druk op de toets (9) . 
Een oranje streepje verschijnt in het display boven AL1, het alarm is nu geactiveerd. 
In het display verschijnt "7:00". 
 

� Houd toets (9) 2 seconden ingedrukt 
In het display knipperen de uren. 
 

� Druk op de toets (8) of (12) om het gewenste uur in te stellen. 
� Druk op (9) om te bevestigen. 

In het display knipperen de minuten. 
 

� Druk op de toets (8) of (12) om de gewenste minuten in te stellen. 
� Druk op (9) om te bevestigen. 

In het display knippert "1-5". 
Hier kunt u instellen op welke dagen het alarm af moet gaan. 
 



 Druk op de toets (8) of (12) om de gewenste dag in te stellen. 

         1-5: Maandag t/m vrijdag 

         1-7: Maandag t/m zondag 

         6-7: Zaterdag en zondag 

         1-1: Één enkele dag instellen. Wanneer u deze optie kiest, dient u aan te geven welke dag u wilt instellen. 1 

is maandag, 2 is dinsdag, 3 is woensdag, 4 is donderdag, 5 is vrijdag, 6 is zaterdag en 7 is zondag. 

 

 Druk op (9) om te bevestigen. 

In het display knippert . 

 

 Druk op de toets (8) of (12) om te kiezen of u bij het afgaan van de wekker een alarmtoon of de radio wilt 

horen. 

 Druk op (9) om te bevestigen. 

Het volume knippert 

 

 Druk op de toets (8) of (12) om het gewenste volume in te stellen. 1 is het minimale volume en 15 is het 

maximale volume. 

 Druk op (9) om te bevestigen. 

De lichtintensiteit knippert 

De lampen kunnen als wake-up light inschakelen bij het afgaan van het alarm. 

 

 Druk op de toets (8) of (12) om in te stellen naar welke lichtintensiteit de wekker toe werkt. 

Druk op (9) om te bevestigen. 

5 minuten voordat de wekker af gaat, schakelt het licht in. Het licht wordt steeds feller. 

 

 Druk op (6) om het alarm te sluimeren. Het alarm gaat nogmaals af na het verstrijken van de sluimertijd. 

De standaard sluimertijd is: 9 minuten. 

  



7.Reiniging en onderhoud 

 
WAARSCHUWING Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en 

neem de stekker uit het stopcontact. 

Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het apparaat erg vuil is de doek een beetje 

vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel. 

  



8.Technische gegevens 
Specificaties 

Stroomvoeding: AC 220-240V ~ 50/60 Hz 

Frequentiebereik: 87,5-108Mhz 

8' LED Display 

Gewicht: 460 g 

Afmetingen: 140x140x96mm 

Projectie functie 

Slaap timer 

Alarmklok 

Temperatuur indicatie 

Digitale FM radio 

 

Accessoires 

Netvoedingskabel 

Gebruikershandleiding 

  



9.Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische 
apparatuur 

 
Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval 

mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische 

en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelsystemen voor 

gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, 

helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde 

behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan 

het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via 

het huishoudelijke afval. 

 

 

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de 

vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht. 

 

 

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan: www.akai.eu 

 

 

 
Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooien maar inleveren als klein chemisch afval. 

 


