
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIC-48-XXL 

3”-LEDKLOKRADIO MET WEKKER 



 

 

Veiligheidsinstructies 

Lees en volg alle waarschuwingen en instructies voordat u dit product gaat gebruiken. 

1. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan spat- of lekwater en er mogen geen containers gevuld met 

vloeistof, zoals vazen, op of in de buurt van het apparaat worden geplaatst. 

2. Om het apparaat volledig van het lichtnet los te koppelen, moet u de netstekker uit het stopcontact trekken. De 

netstekker van het apparaat is het onderbrekende element. 

3. De netstekker van het apparaat mag niet worden ingebouwd, resp. moet tijdens de gebruiksduur probleemloos 

bereikbaar zijn. 

4. De batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur o.i.d. 

5. Houd een afstand van minimaal 10 cm tot de omgeving aan, zodat voldoende ventilatie gegarandeerd is. 

6. De ventilatie mag niet worden belemmerd door het afdekken van ventilatieopeningen door voorwerpen als kranten, 

tafellakens, gordijnen o.i.d. 

7. Er mogen geen open vlammen, zoals bijv. brandende kaarsen op het apparaat worden geplaatst. 

8. Bij het afvoeren van de batterijen moeten de betreffende afvoervoorschriften in acht worden genomen. 

9. Gebruik het apparaat alleen bij normale omgevingstemperaturen en vermijd extreem koude of warme plekken. 

10. Het typeplaatje vindt u de onderzijde van het apparaat. 

11. Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met beperkte lichamelijke of geestelijke 

vermogens of die aan zintuiglijke handicaps lijden. Personen met een gebrek aan ervaring of kennis moeten het 

apparaat alleen gebruiken onder toezicht of na voorafgaande instructies door een persoon die de verantwoordelijkheid 

voor alle betrokkenen aanvaardt. 

12. Dit product is alleen bedoeld voor particulier gebruik en niet voor commerciële of industriële doeleinden. 

13. Zorg ervoor dat het apparaat in een stabiele positie staat opgesteld. Schades die het gevolg zijn van het gebruik 

van dit product in een instabiele positie of door veronachtzaming van andere waarschuwingen en voorafgaande 

waarschuwingen in deze handleiding, worden niet gedekt door de garantie. 

14. Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat. 

15. Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparaten. 

16. Gebruik of bewaar dit product niet op plaatsen waar het wordt blootgesteld aan directe zoninstraling, hitte, 

overmatig stof of trillingen. 

17. Reinig het product niet met water of andere vloeistoffen. 

18. Blokkeer niet de sleuven en openingen in dit product. 

19. Steek geen vreemde voorwerpen in de sleuven en openingen van dit product. 

20. Voorkom dat plastic zakken in de handen komen van kinderen. 

21. Controleer of de spanningsgegevens op het typeplaatje van het apparaat overeenkomen met de 

voedingsspanning in uw huishouden (het typeplaatje bevindt zich op de achterzijde van het apparaat). 

22. Voorkom dat het netsnoer worden afgekneld of erop wordt gestaan. Dat geldt met name voor de stekkers, 

stopcontacten en bij het plek waar de kabel uit het apparaat komt. 

23. Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant worden genoemd. 

24. Overleg alle ingrepen met gekwalificeerd vakpersoneel. Reparaties zijn noodzakelijk als het apparaat (bijv. 

netsnoer of stekker) beschadigd is, vloeistoffen of vreemde voorwerpen in het apparaat zijn binnengedrongen, het 

apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het niet correct functioneert of gevallen is. 

25. Gebruik het apparaat niet wanneer netsnoer of stekker beschadigd is of het stopcontact los zit.  



 

 

 

 

1. SLEEP (slapen) 

2. TUNE-/HOUR (afstemmen-/uren) 

3. TUNE+/MIN (afstemmen+/minuten) 

4. TIME (tijd) 

5. SNOOZE/DIMMER (sluimeren/dimmer) 

6. PRESET/M + (voorkeuze/M +) 

7. VOLUME-/ALARM 1 (volume-/wekker 1) 

8. VOLUME+/ALARM 2 (volume+/wekker 2) 

9. ON/OFF (aan/uit) 

10. DISPLAY (display) 

11. Vak voor hulpbatterij (batterij niet meegeleverd) 

12. Luidspreker 

13. Lichtnetstekker 

14. Antenne 



 

 

 

Hulpbatterij plaatsen en vervangen 

Deze jumbo-wekkerradio beschikt over een back-upbatterijfunctie waarmee de voeding van het apparaat wordt 

gehandhaafd tijdens een stroomonderbreking. In het vak voor de back-upbatterij aan de achterzijde van het apparaat (nr. 

11 in de vorige afbeelding) kan 1 x knoopcelbatterij CR2025 (3 V) worden geplaatst. 

In het geval van een stroomuitval wordt de tijd niet weergegeven in het display, maar de klok loopt verder en de juiste 

tijd wordt bijgehouden, tot de stroomvoorziening weer hersteld is. De back-upbatterij moet zo nodig worden vervangen. 

Verwijder de batterij wanneer u de wekkerradio gedurende een langere periode niet gebruikt. 

Voor het plaatsen van de batterij legt u het product met de voorzijde omlaag op een stabiele ondergrond die geen 

krassen op het display kan veroorzaken. Het batterijvak bevindt zich in het midden van het apparaat en is beveiligd met 

een (zeer kleine) kopschroef. Schroef deze afdekking los met een geschikte schroevendraaier en verwijder de 

afdekking van het batterijvak (door deze van bovenaf naar buiten te trekken). Plaats 1 x CR2025-batterij (3 V) in de 

uitsparing en let erop dat de + zijde van de batterij naar boven gericht is (naar de achterzijde van het apparaat). Breng 

de afdekking weer aan en schroef deze vast. 

Eerste stappen 

1. Sluit de meegeleverde netvoeding aan op een standaard stopcontact (100 V - 240 V AC) en het andere uiteinde 

van de aansluitkabel met de DC-ingangsbus aan de achterzijde van de 3”-wekkerradio (nr. 13 in de vorige 

afbeelding). 

2. Verwijder de beschermfolie die over het leddisplay is aangebracht. 

3. Volg de aanwijzingen in het volgende gedeelte van deze gebruiksaanwijzing om er zeker van te zijn dat u uw 3”-

wekkerradio optimaal kunt gebruiken. 

2. Gebruiksaanwijzing 

Tijd en datum instellen 

Met de 3”-wekkerradio kunt u tijd, 24-/12-uurformaat en de datum in een eenvoudige stap bijwerken. 

1. Houd de toets TIME enkele seconden lang ingedrukt. Het jaar (‘Year’) begint te knipperen. Druk op de toets TUNE-

/HOUR of de toets TUNE+/MIN om het jaar in te stellen. Zodra het juiste jaar wordt weergegeven, drukt u ter 

bevestiging op de toets TIME. 

2. De 2 cijfers die nu knipperen, staan voor de huidige maand (‘Month’). U kunt op de toets TUNE-/HOUR of de toets 

TUNE+/MIN drukken om ‘Month’ (maand) in te stellen. Druk aansluitend ter bevestiging op de toets TIME. 

3. Ten slotte knippert op het leddisplay de letter ‘d’ gevolgd door 2 cijfers. Die letter staat voor dag (‘day’) van de 

maand. U kunt op de toets TUNE-/HOUR of de toets TUNE+/MIN drukken om dag (‘day’) in te stellen. Druk 

aansluitend ter bevestiging op de toets TIME. 

4. Daarna begint de indicatie “24H” te knipperen. Druk op de toets TUNE-/HOUR of de toets TUNE+/MIN om het 12-

uurs- of 24-uurs-formaat in te stellen (wordt op het display weergegeven als “12H” of “24H”). Nadat u een keuze 

hebt gemaakt, drukt u ter bevestiging op de toets TIME. 

5. Wanneer 12H of 24H is geselecteerd, drukt u op de toets TIME. De cijfers voor uren (‘Hour’) op het leddisplay 

beginnen te knipperen. Druk op de toets TUNE-/HOUR of de toets TUNE+/MIN om de cijfers voor de uren (‘Hour’) 

in te stellen. Zodra het juiste uur (‘Hour’) wordt weergegeven, drukt u ter bevestiging op de toets TIME. 

6. Nu beginnen de cijfers voor de minuten (‘Minute’) te knipperen. Druk op de toets TUNE-/HOUR of de toets 

TUNE+/MIN om de cijfers voor minuten (‘Minute’) in te stellen. Zodra de juiste tijd in uren (‘Hour’) en minuten 

(‘Minute’) wordt weergegeven, drukt u ter bevestiging op de toets TIME. 

7. Op het leddisplay wordt nu de juiste tijd getoond en alle wijzigingen die u aan tijd en datum hebt uitgevoerd, 

worden opgeslagen.  



 

 

Wekker instellen 

De jumbo-wekkerradio beschikt over 2 aparte wekkers, waarmee u verschillende wektijden voor 

verschillende dagen, zoals werkdagen en weekeinden kunt instellen. Hierna wordt uitgelegd 

hoe u beide wekkers in een eenvoudige stap kunt instellen. 

1. Houd de toets VOLUME-/ALARM 1 enkele seconden lang ingedrukt. De eerste wekker die u instelt, is wekker 1. 

De actuele tijd van wekker 1 wordt weergegeven, waarbij de cijfers voor de uren (‘Hour’) samen met de 

ledindicatie voor wekker 1 knipperen. 

2. Druk op de toets TUNE-/HOUR of de toets TUNE+/MIN om de cijfers voor de uren (‘Hour’) in te stellen. Nadat het 

gewenste uur ('Hour’) wordt weergegeven, drukt u ter bevestiging op de toets VOLUME-/ ALARM 1. 

3. Nu beginnen de cijfers voor de minuten (‘Minute’) te knipperen. Druk op de toets TUNE-/HOUR of de toets 

TUNE+/MIN om de cijfers voor minuten (‘Minute’) in te stellen. Zodra de juiste tijd in uren (‘Hour’) en minuten 

(‘Minute’) wordt weergegeven, drukt u ter bevestiging op de toets VOLUME-/ALARM 1. 

4. In de volgende stap selecteert u voor welke dag de wekker moet worden ingesteld. Druk 

op de toets TUNE-/HOUR of de toets TUNE+/MIN om een van de opties (op de volgende 

pagina) te selecteren waarvoor de wekker moet worden geactiveerd. Nadat u de 

gewenste instelling hebt gekozen, drukt u ter bevestiging op de toets VOLUME-/ALARM 

1. 

1-7: voor elke dag van de week ingesteld 6-7: voor zaterdag en 

zondag ingesteld 1-5: voor maandag t/m vrijdag ingesteld 

1: alleen voor maandag ingesteld 2: alleen voor dinsdag ingesteld 3: 

alleen voor woensdag ingesteld 4: alleen voor donderdag ingesteld 

5: alleen voor vrijdag ingesteld 6: alleen voor zaterdag ingesteld 7: 

alleen voor zondag ingesteld 

5. In het volgende gedeelte van de procedure worden de stappen 2-4 voor wekker 2 herhaald. 

U zult zien dat de ledindicatie voor wekker 2 knippert om dit aan te geven. Herhaal de 

procedure vanaf de stappen 2-4 en voer de correcte gegevens in voor wekker 2. Daarna 

zijn uw instellingen voor de wekkers 1 en 2 opgeslagen.  

Wekker in-/uitschakelen 

1. Om de wekker in te schakelen (nadat u de bovenstaande instructies voor het instellen van de wekker hebt 

opgevolgd), moet u eerst bepalen welke wekker u wilt activeren (wekker 1 of wekker 2) en nagaan of de 3”-

wekkerradio zich in de normale modus bevindt (d.w.z. de radio is NIET ingeschakeld). Wanneer de radio 

ingeschakeld is, dienen de toetsen ALARM 1 en ALARM 2 als toetsen voor het verhogen/verlagen van het volume. 

2. De wekker kan dusdanig worden ingesteld dat de ZOEMER klinkt of de LAATST INGESTELDE RADIOZENDER 

wordt weergegeven. Wanneer u de wekker instelt op ZOEMER, speelt uw wekker een reeks signaalgeluiden af als 

hij geactiveerd wordt. Wanneer u de wekker instelt op LAATST INGESTELDE RADIOZENDER, wordt uw radio bij 

het activeren van de wekker ingesteld op de radiozender die het laatst werd weergegeven. 

3. De wekker instellen op ZOEMER: 

3.1 Druk even op de toets VOLUME-/ALARM 1 - dat is de toets voor wekker 1. Om wekker 1 te activeren, drukt 

u herhaalde malen kort op de toets VOLUME-/ALARM 1, tot ‘bb’ in het display wordt weergegeven. Wacht een 

aantal seconden, tot de actuele tijd weer wordt weergegeven. U zult zien dat de ledindicatie voor wekker 1 brandt. 

Daarmee wordt aangegeven dat wekker 1 ingeschakeld is. 

3.2 Druk even op de toets VOLUME+/ALARM 2 - dat is de toets voor wekker 2. Om wekker 2 te activeren, drukt 

u herhaalde malen kort op de toets VOLUME+/ALARM 2, tot ‘bb’ in het display wordt weergegeven. Wacht een 

aantal seconden, tot de actuele tijd weer wordt weergegeven. U zult zien dat de ledindicatie voor wekker 2 brandt. 

Daarmee wordt aangegeven dat wekker 2 ingeschakeld is.  

 



 

 

4. Om de wekker in te stellen op de LAATST INGESTELDE RADIOZENDER: 

4.1 Druk even op de toets VOLUME-/ALARM 1 - dat is de toets voor wekker 1. Om wekker 1 te activeren, drukt 

u herhaalde malen kort op de toets VOLUME-/ALARM 1, tot de frequentie van de laatst weergegeven 

radiozender in het display wordt weergegeven. Wacht een aantal seconden, tot de actuele tijd weer wordt 

weergegeven. U zult zien dat de ledindicatie voor wekker 1 brandt. Daarmee wordt aangegeven dat wekker 1 

ingeschakeld is. 

4.2 Druk even op de toets VOLUME+/ALARM 2 - dat is de toets voor wekker 2. Om wekker 2 te activeren, 

drukt u herhaalde malen kort op de toets VOLUME+/ALARM 2, tot de frequentie van de laatst weergegeven 

radiozender in het display wordt weergegeven. Wacht een aantal seconden, tot de actuele tijd weer wordt 

weergegeven. U zult zien dat de ledindicatie voor wekker 2 brandt. Daarmee wordt aangegeven dat wekker 2 

ingeschakeld is. 

5. Om de wekker uit te schakelen, moet u eerst bepalen welke wekker u wilt uitschakelen (wekker 1 of wekker 2) en 

nagaan of de 3”-wekkerradio zich in de normale modus bevindt (d.w.z. de radio is NIET ingeschakeld). Druk 

herhaalde malen kort op de toets VOLUME-/ALARM 1 (voor wekker 1) of de toets VOLUME+/ALARM 2 (voor 

wekker 2) tot in het display ‘OFF’ (UIT) wordt weergegeven. Wacht een aantal seconden, tot de actuele tijd weer 

wordt weergegeven. U zult zien dat de ledindicatie voor de betreffende wekker NIET brandt. Daarmee wordt 

aangegeven dat de betreffende wekker UITGESCHAKELD is. 

De sluimerfunctie gebruiken 

De 3”-wekkerradio beschikt over een sluimerfunctie waarmee u de wekker voor een periode van ca. 

9 minuten kunt uitschakelen, zodat u nog kunt “sluimeren” en op natuurlijke wijze wakker kunt worden. 

Wanneer het weksignaal klinkt, drukt u op de toets SNOOZE/DIMMER bovenop de 3”-wekkerradio (nr. 5 in de 

afbeelding). De wekker wordt dan onderbroken en na ca. 9 minuten opnieuw gestart. 

De wekker voor de betreffende dag uitschakelen 

Om de wekker voor de betreffende dag uit te schakelen, drukt u op de toets ON/OFF. De wekker wordt uitgeschakeld 

en het weksignaal klinkt pas weer op de volgende ingestelde dag (d.w.z. wanneer uw wekker alleen voor elke maandag 

is ingesteld, klinkt het weksignaal pas weer op de volgende maandag). 

De dimmerfunctie gebruiken 

De 3”-wekkerradio beschikt over een dimmerfunctie waarmee u de helderheid van het leddisplay kunt verlagen of 

verhogen. Wanneer de 3”-wekkerradio zich in de normale modus bevindt (d.w.z. het weksignaal klinkt niet), drukt u op 

de toets SNOOZE/DIMMER bovenop de 3”-wekkerradio (nr. 5 in de afbeelding) om de helderheid te verlagen of te 

verhogen. 

Radio in-/uitschakelen en frequentiebereik selecteren 

1. Om de radio in te schakelen, drukt u eenmaal op de toets ON/OFF. 

2. U kunt een automatische zenderscan uitvoeren, waarbij de tuner automatisch binnen het frequentiebereik omhoog 

of omlaag zoekt en bij de eerste beschikbare zender stopt. Houd daarvoor de toets TUNE-/HOUR of de toets 

TUNE+/MIN ingedrukt, tot u ziet dat de frequentieweergave in het display verandert. Nadat de tuner bij de eerste 

beschikbare zender is gestopt, kunt u het proces herhalen, tot u de gewenste zender hebt bereikt. 

3. Wanneer u de toets TUNE-/HOUR indrukt, wordt binnen het frequentiebereik automatisch omlaag gezocht. 

Wanneer u de toets TUNE+/MIN indrukt, wordt binnen het frequentiebereik automatisch omhoog gezocht. 

4. U kunt handmatig zoeken om de gewenste radiozender te vinden. Druk daarvoor herhaalde malen op de toets 

TUNE-/HOUR of de toets TUNE+/MIN (houd deze niet ingedrukt) om omhoog of omlaag door het frequentiebereik 

te zoeken (zoals uitgelegd in punt 3), tot u de gewenste frequentie/de gewenste radiozender hebt bereikt. 

5. U kunt het volume van de luidspreker verhogen of verlagen terwijl de radio ingeschakeld is. Druk op de toets 

VOLUME-/ALARM 1 om het volume te verlagen of op de toets 

VOLUME+/ALARM 2, om het volume te verhogen. U kunt de toets herhaalde malen indrukken of ingedrukt houden, 

tot u het gewenste volume hebt bereikt. 

6. Om de radio uit te schakelen, houdt u de toets ON/OFF enkele seconden lang ingedrukt, tot de radio uitschakelt. 



 

 

Voorkeuzegeheugen voor radiozenders gebruiken 

De 3”-wekkerradio beschikt over 20 zendergeheugenplaatsen voor de radio. U kunt uw favoriete zenders in het 

geheugen 

van de 3”-wekkerradio opslaan, zodat u deze zenders snel kunt selecteren. Deze voorkeuzes 

kunnen op elk moment worden gewijzigd. 

1. Stel de radio in op de gewenste zender (instructies vindt u in paragraaf 4.7). 

2. Houd de toets PRE/M+ ingedrukt, tot 'P01' in het display begint te knipperen. 

3. Druk op de toets TUNE-/HOUR of de toets TUNE+/MIN om de voorkeuze te selecteren waar u de zender wilt 

opslaan (van P1 tot P20). Wanneer u de gewenste voorkeuze hebt bereikt, drukt u opnieuw op de toets PRE/M+ 

om de zender op te slaan. 

4. U kunt elke voorkeuze zelf wijzigen door de voorgaande stappen te volgen en ervoor te zorgen dat u de juiste 

voorkeuze selecteert voor het wijzigen in een NIEUWE zender. 

5. Wanneer u wilt overschakelen naar een van de radiozenders die u hebt opgeslagen, drukt u zo lang op de toets 

PRE/M+ , tot ‘P01’ wordt weergegeven (wanneer u de zender wilt beluisteren die op de eerste geheugenplaats is 

opgeslagen). Druk op de toets TUNE-/HOUR of op de toets TUNE+/MIN om in de lijst met voorkeuzes naar boven 

of naar beneden te bewegen. De opgeslagen zenders worden automatisch weergegeven zodra ze gekozen zijn. 

Na enkele seconden wordt in het display van de 3”-wekkerradio opnieuw de tijd weergegeven. 

Slaapfunctie gebruiken 

De 3”-wekkerradio beschikt over een slaapfunctie waarmee u gedurende een geselecteerde periode naar de radio 

kunt luisteren, waarna de 3”-wekkerradio de radio automatisch uitgeschakeld. 

1. Terwijl de radio van uw 3”-radiowekker ingeschakeld is, houdt u de toets SLEEP zolang ingedrukt, tot in het display 

‘120’ wordt weergegeven. 

2. ‘120’ staat voor het aantal minuten dat de radio ingeschakeld moet blijven, voor hij zichzelf uitschakelt. U kunt de 

toets SLEEP herhaalde malen indrukken, tot de gewenste minuten-instelling wordt weergegeven. 

3. Wanneer u het gewenste aantal minuten hebt bereikt, wacht u enkele seconden, tot de tijd weer in het display 

wordt weergegeven. U zult zien dat de ledindicatie voor de slaapfunctie aan de linkerzijde van het display brandt 

en uw 3”-wekkerradio de radio na de door u geselecteerde tijdsduur automatisch uitschakelt. 

4. Om het proces te af te breken, houdt u de toets SLEEP zolang ingedrukt, tot in het display weer de minuten-

selectie wordt weergegeven (met de weergave van de minuten die u voorheen hebt geselecteerd). Druk herhaalde 

malen op de toets SLEEP , tot de tijd in het display wordt weergegeven. De SLEEP-timer is nu beëindigd en de 

ledindicatie voor de slaapfunctie brandt niet meer.



 

 

Milieubescherming 

Dit product is vervaardigd van hoogwaardige materialen en onderdelen, die geschikt zijn voor recycling 

en opnieuw gebruikt kunnen worden. Het product mag daarom aan het einde van zijn levensduur niet via 

het normale huisvuil worden afgevoerd, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling 

van elektrische en elektronische apparaten. Het hiernaast afgebeelde symbool op het product, in de 

gebruiksaanwijzing of op de verpakking verwijst hiernaar. Informeer bij uw gemeente naar de plaatselijke 

inzamelpunten. Door het recyclen van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de 

bescherming van ons milieu. 

Technische gegevens 

Dit apparaat is radio-ontstoord conform de geldende EU-richtlijnen. 
De conformiteitsverklaring is beschikbaar op service@aic-elektronik.de 

Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC en 2011/65/EU. 

Voeding: 230 V, 50 Hz 

Max. opgenomen vermogens 12 W (tijdens gebruik), < 1 W (stand-by) 

Max. uitgangsvermogen: 2 watt  

Golfbereik: FM 87,5 ...108,0 MHz  

Afmetingen: B x H x D 250 x 120 x 50 mm  

Gewicht: 550 g 

Technische en optische wijzigingen voorbehouden! 

mailto:service@aic-elektronik.de

