
AIC-18-BT 

KLOKRADIO MET BLUETOOTH EN 

INDUCTIEVE LAADFUNCTIE



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. Er 

bestaat gevaar voor brand en stroomschokken.  



1. Draadloze laadzone 

2. Terug/omlaag-toets 

3. Afspeel/onderbreken-toets 

4. Vooruit/omhoog-toets 

5. SNOOZE/SLEEP/DIMMER-toets 

6. Volume omlaag/wekker-toets 

7. Volume omhoog/tijd-toets 

8. Aan-uit/functie-toets 

9. USB-laadaansluiting 

10. Netadapterbus 

11. Afdekking back-upbatterijvak 

12. Draadantenne 

13. Luidspreker  



Klok instellen 

1. Sluit de 5V-netadapter aan. Het apparaat toont de standaardtijd 0:00. 

2. Houd de tijd-toets 1-2 seconden lang ingedrukt. Op het display wordt "24hr." weergegeven. 

3. Druk op de omhoog- of omlaag-toets om tussen 24-uur/12-uur-formaat te wisselen. 

4. Druk nogmaals op deze tijd-toets om de uren in te stellen. 

5. Druk op de omhoog- of omlaag-toets om de uren te veranderen. 

6. Druk op de tijd-toets om de minuten in te stellen. 

7. Druk op de omhoog- of omlaag-toets om de minuten te veranderen. 

8. Druk op de tijd-toets om de tijdinstelmodus te beëindigen. 

Wekker instellen 

1. Houd in de stand-bymodus (of in de tijdmodus) de wekkertoets 3 seconden lang ingedrukt. Het 

apparaat schakelt over naar de instelmodus voor wekker 1. 

2. Druk op de omhoog- of omlaag-toets om de uren voor wekker 1 te veranderen. 

3. Druk op de wekker-toets en op de omhoog- of omlaag-toets om de minuten voor wekker 1 te 

selecteren. 

4. Druk opnieuw op de wekker-toets en op de omhoog- of omlaag-toets om het weksignaal voor 

wekker 1 te selecteren (zoemer of FM-radio). 

5. Druk op de wekker-toets en op de omhoog- of omlaag-toets om de uren voor wekker 2 te 

selecteren. 

6. Druk op de wekker-toets en op de omhoog- of omlaag-toets om de minuten voor wekker 2 te 

selecteren. 

7. Druk opnieuw op de wekker-toets en op de omhoog- of omlaag-toets om het weksignaal voor 

wekker 2 te selecteren (zoemer of FM-radio). 

8. Druk opnieuw op de wekker-toets om de wekker-instelmodus te beëindigen. 

Wekker activeren/deactiveren: 

1. Druk in de stand-bymodus op de wekker-toets om de wekker te activeren. 

2. De wekker wordt als omgeschakeld: wekker 1 -> wekker 2 -> wekker 1 en wekker 2 -> uit. 

3. Wanneer u de gewenste keuze hebt gemaakt, wacht u 5 seconden lang en de betreffende 

keuze wordt geactiveerd of gedeactiveerd. 

Wekker uitschakelen en sluimerfunctie 

Wanneer het weksignaal klinkt, drukt u op de SNOOZE-toets om de wekker 9 minuten uit te schakelen. 

Druk op de wekker-toets om de wekker uit te schakelen. 

Dimmer: 

Druk in de stand-by-, FM- of Bluetooth-modus op de SNOOZE/SLEEP/DIMMER-toets, om de helderheid 

van het display in te stellen (Hoger • Hoog • Laag • Lager • Uit). 

Bluetooth of FM in-/uitschakelen 

Druk in de stand-bymodus op de aan-uit/functie-toets om de Bluetooth-modus in te schakelen en om tussen 

FM-radio en Bluetooth-modus te schakelen. Houd de toets ingedrukt om het apparaat in de stand-bymodus 

te zetten.



Bluetooth-verbinding tot stand brengen en verbreken 

1. Schakel de Bluetooth-modus van het apparaat in. Het apparaat zoekt vervolgens naar de 

smartphone die het laatst verbonden was. Op dit moment knippert het Bluetooth-symbool. 

2. Wanneer de laatste smartphone niet beschikbaar is, zoekt het apparaat naar een andere, 

aanwezige smartphone. 

3. U kunt AIC18BT via de Bluetooth-lijst in uw toestel selecteren en aansluitend start de 

koppeling. 

4. Bij een geslaagde koppeling kunt u de titels via de muziekplayer van uw smartphone afspelen. 

5. Wanneer u de afspeel-toets 3 seconden lang ingedrukt houdt, wordt de verbinding met de 

actuele smartphone verbroken. 

Afspelen via Bluetooth bedienen: 

Druk op volume +/- om het volume in te stellen. 

Druk op de omhoog- of omlaag-toets om de titels te selecteren. 

Druk op de afspeel-toets om de titels af te spelen of te stoppen. 

Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de aan-uit/functie-toets 3 seconden lang ingedrukt. 

FM-radio bedienen 

1. Schakel de FM-modus van het apparaat in. 

2. Druk eenmaal op de omhoog- of omlaag-toets om de FM-zender in te schakelen. 

3. Houd de omhoog- en omlaag-toets ingedrukt om automatisch naar de volgende zender te 

zoeken. 

4. Druk op volume +/- om het volume in te stellen. 

Geheugen voor FM-radio 

In de FM-modus hebt u de beschikking over 10 geheugenplaatsen waar u de frequenties van uw favoriete 

zenders kunt opslaan. 

1. Om de opgeslagen zenders op te roepen, drukt u op de afspeel-toets. 

2. Druk op de omhoog- of omlaag-toets om het geheugennummer te selecteren. 

3. Om de actuele zenderfrequentie op te slaan, houdt u de afspeel-toets ingedrukt. 

4. Druk opnieuw op de omhoog- of omlaag-toets om het geheugennummer te selecteren. 

5. Druk op de afspeel-toets om de zender op te slaan en te bevestigen. 

Slaap-modus 

Houd in de FM- of de Bluetooth-modus de slaap-toets 3 seconden lang ingedrukt. Het apparaat schakelt 

de slaaptimer in/uit. 

Druk op deze toets om tijdsduur van de slaaptimer te wijzigen. De volgorde is als volgt: 

120 min -> 90 min -> 60 min -> 30 min -> 15 min -> 10 min -> 5 min -> slaaptimer uit.



Belangrijke aanwijzing 

Vanwege storingen door de draadloze laadfunctie wordt geadviseerd om tijdens het draadloze 

laadproces de FM-radiomodus te onderbreken. 

Uw telefoon opladen 

U kunt uw telefoon via de draadloze laadfunctie of via de USB-laadbus laden (kabel niet meegeleverd). 

 

*Opmerking: Tijdens het laadproces wordt de laadindicatie van uw telefoon zoals gebruikelijk 

weergegeven. De led aan de rechterkant brandt wanneer het draadloze laadproces wordt uitgevoerd. 

*Opmerking: Voor een maximaal laadrendement moet de telefoon in het midden van het laadgedeelte 

geplaatst zijn. 

*Opmerking: Telefoons die draadloos kunnen worden opgeladen, moet mogelijk iets buiten het midden 

worden geplaatst. De geïntegreerde, draadloze ontvanger bevindt zich mogelijk niet in het midden van de 

telefoon. Dat verschilt per merk/model. 
AANWIJZING: 

• Ontstaan er problemen tijdens het laadproces of start het laadproces niet: 

- Neem uw smartphone uit de hoes wanneer deze dikker is dan 5 mm of van metaal gemaakt is. 

- Controleer of uw smartphone op het apparaat ligt zoals is afgebeeld. 

• De laadtijd varieert afhankelijk van de laadcapaciteit en de actuele restcapaciteit van de accu. 

• De componenten kunnen tijdens het laadproces warm worden. Na het laadproces koelen ze weer 

langzaam af. 

USB-laadbus 

1. Sluit een extern apparaat via een USB-kabel aan op de USB-laadaansluiting aan de achterzijde van 

het apparaat om het op te laden. 

2. De laadstatus wordt zoals gebruikelijk weergegeven op uw externe apparaat. 

Opmerking: 

- Tijdens het laadproces wordt de radio-ontvangst belemmerd. 

- Laad uw apparaat met slechts een van de laadmethoden op. 

- Laad uw apparaat niet tegelijkertijd op met de draadloze laadfunctie en een USB-kabel. 

Draadloze laadfunctie 

1. Leg uw smartphone in het midden, zoals afgebeeld op het apparaat. 

2. De laadstatus wordt zoals gebruikelijk weergegeven in het display van uw smartphone. 

 



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, 50/60 Hz 

Max. opgenomen vermogenn 17,5 W (tijdens gebruik), < 1 W (stand-by) 

Max. uitgangsvermogen: 6 watt Golfbereik: 

FM 87,5 ...108,0 MHz Afmetingen: B x H x D 

180 x 75 x 110 mm Gewicht: 650 g 

Technische en optische wijzigingen voorbehouden! 

file:///C:/Users/Bastian%20Land/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/FX4IGOB7/quot;mailto:service@aic-elektronik.de&quot

