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          Alarmklok met trilunit en Jumbo Display 
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SenseWorks alarmklok Shake Awake 
 
Handleiding 
 
Wij feliciteren u met uw keuze van de SenseWorks 
Shake Awake alarmklok. Om dit product met plezier 
te gebruiken, is er een handige gebruiksaanwijzing.  
Lees deze door alvorens de Shake Awake in gebruik 
te nemen. 

Installatie 
Waar het toestel plaatsen en bedienen: 
Plaats het toestel niet in hitte, direct zonlicht, stof en 
vochtige  ruimtes.  
Reinig met een lichtvochtige doek, zonder de 
knoppen daarbij in te drukken.  
Gebruik geen polish- of reinigingsmiddel, het zal de 
kleur aantasten en in het toestel dringen. 
 
Opmerking: de rubber voetjes kunnen afdrukken 
achterlaten, zet daarom het toestel op een kleedje of 
viltje. 
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Installatie 
Indien noodvoeding gewenst is, eerst een 9V 
blokbatterij  aanbrengen. 
Bij spanningonderbreking "Ioopt" de tijd dan door. 
Trilunit  aansluiten op de alarmklok, dan de stekker 
van de netvoeding.  Steek de netvoeding in een 220V 
wandcontactdoos. De cijfers in het scherm lichten op. 

Gebruik 
Klok instellen 
1. toets set clock ingedrukt  houden. 
2. toets hour (uur) en min (minuut) indrukken en 
          houden tot de juiste tijd (uur en minuten) in            
          het scherm staat. 
3. toets set clock loslaten. 

Wektijd instellen 
1. toets set alarm ingedrukt houden. 
2. toets hour (uur) en min (minuut) indrukken en  
          houden tot de juiste wektijd (uur en minuten)  
          in het scherm staat. 
3. toets set alarm loslaten. 

Wekker functie 
Kies de gewenste wekfunctie, door de 
functieschakelaar 
mode op een van de functies te zetten: 
Off -  geen wek-alarm (wekfunctie  
                     uitschakelen) 
Lamp-  alleen lamp in snooze toets brandt 
trilunit- trilunit trilt en verlichte snooze toets 
audio-  zoemer klinkt en verlichte snooze toets 
snooze- tijdelijk onderbreken van alarmsignaal. 



 4 

 
Na 9 minuten volgt het ingestelde wek-alarm weer.   
Op stand off zetten om wek- alarm  uit te schakelen. 

Noodvoeding 
De klok werkt ook zonder batterij. Met de 
noodvoeding (batterij) functioneert de klok (normale-  
en wektijd) ook bij spanningonderbreking of wanneer 
de netvoeding niet aangesloten is. Tijdens deze 
situatie laat het scherm geen tijd zien, 
het gekozen wekalarm blijft in werking. 

De batterij na 1 jaar controleren en vervangen.  
Een lekkende batterij kan het toestel beschadigen. 
 
Probleemoplossingen 
Probleem      Controleer 
Geen cijfers:   1. Controleer of de netvoeding 
                                    op lichtnet en toestel is  
                                    aangesloten. 
                                2. Netvoeding op een andere  
                                    wandcontact doos  
                                    aansluiten.                                
Trilunit werkt niet:    1. Controleer of de trilunit 
                                    (goed) op het toestel is        
                                     aangesloten. 
       2. Controleer of de functie 
                                    (mode) op de stand shaker  
                                     staat. 
                                 3. Nieuwe wektijd op één 
                                     minuut later  
                                     instellen voor test. 
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Geen zoemer:   1. Controleer of de functie  
                                    (mode) op de stand audio  
                                     staat. Volume hoger  
                                    draaien. 
                                 2. Nieuwe wektijd op één 
                                     minuut later instellen voor  
                                     test.                                  
 

Opmerking: Doe batterij en product 
niet bij het huisvuil.  
Lever het in bij een regionaal 
verzameldepot (KCA) Containers  
voor gebruikte batterijen bevinden 
zich bijv. in supermarkten 

 

Garantie:  
SenseWorks garandeert de Shake Awake alarmklok 
gedurende 1 jaar na aankoopdatum. Gedurende deze 
tijd wordt reparatie of vervanging (ter onze keus) 
gratis uitgevoerd.  
Transportkosten zijn voor rekening van gebruiker.  
De garantie geldt niet bij val, verwaarlozing en breuk.  
Het toestel mag niet door derden geopend of 
gerepareerd worden. Bij een mogelijk probleem 
neemt u contact op met uw leverancier.  
Uw aankoopbewijs geldt als garantiebewijs. 


