
ANHANG

TCL 400
 Bruksanvisning (NO)



ANHANGTCL 400

Model : TCL 400 
Input 5.0V     2A, USB:5V     1A 
Audioline GmbH, 
41460 Neuss, Germany
Made in China
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TCL 400
1 WAVE/▼-knapp
2 SET-knapp
3 Slumre-/dimme-knapp
4 AL SET/SELECT-knapp
5 SMOKE/▲-knapp
6 Mikrofon
7 LED „Vibrasjonsalarm på“
8 LED „Røykvarsler-mottak på“
9 LED „Alarmklokke-lyd på“
10 LED „Alarmklokke-blitzlys på“
11 Alarmklokke-blitzlys
12 LED „Automatisk tidsinnstilling aktiv“
13 LED „PM“ 
14 Innstilling vekkelyd-volum
15 Batterirom (for reservebatteri)
16 Tilkobling for vibrasjonspute
17 Tilkobling for strømforsyning
18 USB-utgang for lading av mobiltelefon osv.

Pakkens innhold
• Alarmklokke
• Strømadapter 5 V, 2 A
• Bruksanvisning



TA I BRUK

145

Koble til alarmklokke
Forsiktig: Bruk bare den medfølgende strømadapteren da

andre strømforsyninger kan skade enheten. Tilgangen til

strømadapteren må ikke blokkeres av møbler eller andre

gjenstander. Stikkontakten skal være installert nær

utstyret og være lett tilgjengelig.

Reservebatteri

Reservebatteriet, (CR2032 litium-batteri), brukes ved kortere
strømbrudd eller når strømadapteren er trukket ut. Slik beholdes
innstillingene for tid og alarm. Under et strømbrudd vises ikke
tiden og alarmklokken fungerer ikke.
Hvis batteri ikke er satt inn, går tids- og alarminnstillingene tapt
under et strømbrudd. Hvis strømbruddet skjer om natten, vil dette
bety at du ikke vekkes til ønsket tid om morgenen.
For å være på den sikre siden, bør batteriet skiftes etter ca. ett år.
Batterier som lekker, kan skade enheten.
Når batteriet skal skiftes, legges enheten på et flatt underlag med
baksiden opp. Ta av dekselet på batterirommet og legg inn et
litiumbatteri, CR2032, med +- polen pekende oppover. Sett på
igjen dekselet til batterirommet.
FORSIKTIG: fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil
type.

N
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Miljøavhengig mottakskvalitet
Radio-alarmklokken mottar nøyaktig tid via et radiosignal. Som
med alle radiobaserte enheter kan mottaket påvirkes av følgende
ting:
• Stor avstand til senderen
• Fjell og daler i nærheten
• I høyhus
• I nærheten av jernbane, høyspentkabler osv.
• I nærheten av motorvei, flyplass osv.
• I nærheten av byggeplass
• Inne i betongbygning
• I nærheten av elektrisk utstyr
• I nærheten av datamaskiner og TV
• Inne i kjøretøy som er under bevegelse.
Plasser alarmklokken på et sted med optimalt signal, dvs. i
nærheten av et vindu og lengst mulig unna metalloverflater og
elektriske enheter.

Mottak av tidssignalet
Etter aktivering av alarmklokken, begynner den å motta
radiosignalet med  dimmede sifre (lav lysstyrke). LED blinker.
•      Signal blir mottatt (LED blinker)
•      Mottatt (LED lyser vedvarende)
•      Feil ved mottaket (LED slukker).
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Mottaksmodus og signalstyrke
Trykk på WAVE/▼-knappen én gang under mottaket for å vise
mottaksstyrken og signalstyrken:
• Hvis et sterkt signal fanges opp, viser skjermen 3 stolper

.
• Hvis et svakt eller ingen signaler fanges opp, viser skjermen

eller .
• Under mottaket kan signalstyrken endre seg fra 1 til 2-3 stolper.

Dette er normalt da mottakeren registrerer både tidssignalet og
andre signaler samtidig.

• Trykk på WAVE/▼-knappen én gang for å gå tilbake til visning
av tiden mens LED .blinker.

Automatisk og manuelt mottak
Automatisk mottak

Alarmklokken starter automatisk mottak hver dag klokken 
01:00, 02:00 og 03:00. Hvis tidssignalet ikke er mottatt før klokken
03:00, begynner mottaket klokken 04:00. Hvis det mislykkes igjen,
starter mottaket for siste gang klokken 05:00 Hvis dette også
mislykkes, starter det automatiske mottaket neste dag klokken
01:00.

N
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Manuelt mottak

Trykk og hold WAVE/▼-knappen, alarmklokken gir en kort
signaltone og starter det manuelle mottaket. Trykk og hold
WAVE/▼-knappen for å avslutte mottaket av radiosignalet.
Når alarmklokken fanger opp tidssignalet, blir skjermen mørk.
Etter mottaket av tidssignalet blir lysstyrken igjen justert til den
som var innstilt før mottaket. Under mottaket fungerer ikke
knappene.  
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Stille inn klokkeslett og pausevarighet
(Tysk versjon: Standardtid ved 0:00 og 24h-tidsformat)
(U.K. versjon: Standardtid ved 12:00 og 12h-tidsformat, ingen
tidssone)
1. Trykk på SET-knappen, "00" blinker, trykk på ▲/▼ for å stille

inn tidssonen (bare for tysk versjon).
“00” = GMT +1 time (eks. Tyskland)
“01” = GMT +2 timer (eks. Finland)
“-01” = GMT 00 time (eks. U.K.)

2. Trykk igjen på SET-knappen, timetallene blinker. Trykk på ▲
eller ▼ for å stille inn timer (hold nede knappen for en rask
gjennomkjøring).

3. Trykk igjen på SET-knappen, minuttskjermen "00" blinker.
Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn minutter (hold nede
knappen for en rask gjennomkjøring).

4. Trykk igjen på SET-knappen, på skjermen blinker
tidsformaten. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge "12Hr" eller
"24Hr". Når "12Hr" velges, lyser LED PM nederst til høyre
for å vise ettermiddag. Det finnes ingen AM- skjerm.

5. Trykk igjen på SET-knappen, på skjermen blinker "05".
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge slumretid fra 5 til 60 minutter.

6. Trykk igjen på SET-knappen for å gå ut av
innstillingsmodus. Når ingen knapp trykkes på i løpet av 10
sekunder, avsluttes innstillingsmodus automatisk.

N
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Stille inn alarmtid
1. Trykk og hold AL SET/SELECT-knappen, LED og

timetall blinker. Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn alarmen i
timer (hold nede knappen for en rask gjennomkjøring).

2. Trykk igjen på AL SET/SELECT-knappen, minuttskjermen
for alarmen blinker. Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn
minutter (hold nede knappen for en rask gjennomkjøring).

3. Trykk igjen på AL SET/SELECT-knappen, skjermen viser
"HI" (høy vibrasjonsstyrke). Trykk på ▲ eller ▼ for å velge
"LO" (svak vibrasjonsstyrke). Merk: Vibrasjonspute er ikke
inkludert i leveringen.

4. Trykk igjen på AL SET/SELECT-knappen, på skjermen
blinker "F-1". Trykk på ▲ eller ▼ for å stille inn alarm-lyden.
• F-1 (dypere lyd, 800 Hz)
• F-2 (middels lyd, 1 kHz)
• F-3 (høyere lyd, 1,5 kHz)

5. Trykk igjen på AL SET/SELECT-knappen for å gå ut av
innstillingsmodus. Når ingen knapp trykkes på i løpet av 10
sekunder, avsluttes innstillingsmodus automatisk.
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Stille inn alarmmodus
1. Trykk på AL SET/SELECT-knappen i normaltid-

skjermmodus for å stille inn alarmmodus. Tilsvarende
skjerm-LED på venstre sider av skjermen lyser opp:

: Bare vibrasjon
: Lyd og vibrasjon
: Blitzlys og vibrasjon

: Blitzlys, lyd og vibrasjon
Merk: Vibrasjonspute er ikke inkludert i leveringen.

2. Trykk igjen på AL SET/SELECT-knappen for å slå av alle
innstilte alarmer. Alle skjerm-LED , og er av.

Stille inn volum
Still inn volumet på alarmsignalet ved hjelp av volumknappen på
høyre side av alarmklokken. 

N
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Røykvarsler-registrering
1. Hold SMOKE/▲-knappen trykket ned, LED er slått på

og røykvarsler-registrering er aktivert. Når mikrofonen på
alarmklokken fanger opp en alarmlyd fra en røykvarsler,
blinker LED og alarmklokken alarmerer ved hjelp av:
• Blinkende skjerm "AL"
• Alarmlyd (avhengig av alarmens volum)
• Blitzlys
• Vibrasjon (vibrasjonspute er ikke inkludert i leveringen).

2. For å stoppe alarmen, trykk på SMOKE/▲-knappen.
LED. .lyser fremdeles.

Merk: Røykvarsler-registrering
er begrenset til 2,5 til 3 meter fra
røykvarsleren. Røykvarsling over
større avstander eller hele
rommet er ikke mulig.

Sjekk fra tid til annen om det finnes smuss i åpningen på
mikrofonen. Rengjør åpningen om nødvendig med en myk
børste.  
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Sjekk røykvarslerens registrering

For sjekk av røykvarslerens registrering: Trykk på "Test"- knappen
på røykvarsleren og sjekk om din TCL 400 er innenfor rekkevidde.
Når TCL 400 oppdager røykvarsler-alarmen, varsler den gjennom:
• Blinkende skjerm "AL"
• Alarmtone (avhengig av volum)
• Blitzlys
• Vibrasjon (vibrasjonspute er ikke inkludert i leveringen).

Bekrefte alarmen
Når alarmen er gitt, blinker den tilsvarende alarmmodus-skjermen.
Trykk én gang på AL SET/SELECT- knappen, for å stoppe
alarmen og tilbakestille den til neste dag. Den tilsvarende
alarmmodus-skjermen består.

Bruke slumre-funksjon
Når alarmsignalet er utløst, trykk på Slumre-/dimme-knappen

. Alarmsignalet slås av midlertidig, mens det tilsvarende
alarmmodus-signalet blinker videre. Alarmsignalet slås på igjen
etter at den innstilte slumretiden er over.

N
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Innstilling av skjermens lysstyrke 
Skjermens lysstyrke kan innstillies i tre trinn. Trykk på Slumre-/

dimme-knappen , for å stille inn lysstyrken (HI/MED/LO)
på skjermen. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig mens enheten
sender ut en alarm.

Lade mobiltelefonen via USB-port 
Koble ladekabelen (følger ikke med i leveringen) på den mobile
enheten til USB-porten (type A) på baksiden av enheten og koble
den andre enden til den mobile enheten. 
Merk

• Bruk bare den originale kabelen til mobilenheten til lading.
• Bruk bare strømadapteren (5V/2A) som følger med enheten til

strømforsyning av alarmklokken. Andre strømforsyninger kan
ikke lade den mobile enheten.

• Lading av iPad og Notepad er ikke mulig
• Mens tidssignalet mottas og mens alarmsignalet gis, utføres det

ingen USB-lading.
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Tekniske data / funksjoner
Funksjoner: Klokke, alarm
Alarmmodus: Alarmtone, vibrasjon, blitzlys
Strømforsyning:
  Strømforsynings-inngang 100~240 V AC, utgang 5V DC / 2A.

Reservebatteri (valgfritt, ikke inkludert i leveringen):
  CR2032 litium-batteri, skiftes ut årlig.

Spesifikasjoner
Alarmvarighet 1 time 
Slumrevarighet 5 til 60 minutter 
Grunninnstillinger:
Tidsformat 24 timer (tysk versjon),

12 timer (britisk versjon) 
Tid  0:00 (tysk versjon),

12:00 (britisk versjon) 
Alarm 6:00 (AM) 
Alarm-lydstyrke  og
Vibrasjonsstyrke HI 
Alarmtone F-1
Røykvarsleralarm AV 
Slumrevarighet 05 (5 minutter)

N
O
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Sikkerhetsmerknader
• Les denne bruksanvisningen nøye og oppbevar den til senere

bruk.
• Bruk aldri elektriske enheter i nærheten av vann, f.eks.

badevann, servanter, bassenger, vasker, i fuktige kjellere eller
lignende steder.

• Plasser enheten på et stabilt underlag og beskytt den mot
direkte sollys og overflødig hete og fuktighet.

• La det være god plass rundt enheten. Sjekk om luften sirkulerer
fritt rundt enheten.

• Sørg for at ventileringsåpningene på enheten ikke blokkeres.
Plasser ikke enheten på senger, sofa, tepper eller lignende
underlag da ventileringsåpningene lett kan blokkeres. Plasser
ikke enheten i låste rom som f.eks. hyller og skap. Fjern alle
gjenstander, som f.eks. duker, gardiner, forheng og aviser som
kan blokkere ventileringsåpningene.

• Beskytt enheten mot dråper og vannsprut. Plasser ikke fylte
beholdere som f.eks. vaser, på eller i nærheten av enheten.
Beholdere kan velte og væsken kan forringe el-sikkerheten.

• Bruk ikke enheten eller strømadapteren ute eller i rom med høy
luftfuktighet.

• Koble enheten bare til en forskriftsmessig installert kontakt med
spenning tilsvarende den som er oppgitt på strømadapteren.
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• Trekk strømadapteren ut av kontakten:
- under tordenvær
- før den tilkoblede enheten rengjøres
- når det oppstår forstyrrelser under bruken
- når enheten ikke skal brukes over lengre tid.
Trekk alltid i strømadapteren, ikke i kabelen.

• Huset må ikke åpnes eller deler fjernes. Inne i huset er det
strømførende deler som ved berøring kan gi elektrisk støt.

• Ingen gjenstander må stikkes inn i enhetens åpninger. De kan
komme i berøring med strømførende deler.

• Tilkoblingskabelen må ikke bøyes eller klemmes. Hold
tilkoblingskabelen vekk fra varme flater og skarpe kanter.

• Sjekk enheten og strømadapteren regelmessig for skader. Bruk
ikke enheten hvis en av komponentene, strømadapteren eller
tilkoblingskabelen er skadet, eller hvis enheten har falt ned.

• Beskytt møbelet hvis enheten legges på en malt treoverflate. For
å unngå merker fra gummiføttene, legg eventuelt et sklisikkert
underlag mellom enheten og møbelet.

VEDLEGG
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Avhending
Du er pålagt ved lov å sørge for sikker avhending av
forbruksvarer. Symbolet vist nedenfor som finnes på
enheten din, betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og
batterier må avhendes separat fra husholdningsavfall.
Elektrisk og elektronisk utstyr skal avhendes på en tilordnet
avfallsplass. Batterier avhendes på butikker som selger
batterier og ved relevante innsamlingspunkter hvor
tilsvarende container er stilt til disposisjon. 
Emballasjemateriell skal avhendes i henhold til lokale
forskrifter. 

Vedlikehold
• Rengjør enheten med en myk klut som bare er fuktet med mild

såpe og vann. Enhetens overflate kan ta skade av sterkere
midler som for eksempel bensin, eller sterke rengjøringsmidler.
Før rengjøringen må det sikres at enheten er frakoblet
strømforsyningen.

• Hvis enheten ikke skal brukes over et lengre tidsrom, som for
eksempel en måned, ta ut batteriet for å unngå mulig lekkasje.
Hvis batterirommet er rustent eller skittent, rengjør rommet
grundig og skift ut batteriet.

• Bruk fra tid til annen en børste med myk, ren og tørr bust for
forsiktig fjerning av smuss fra mikrofonen.
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Feilsøking
Hvis alarmklokken ikke fungerer som den skal eller viser feil tid,
kan dette skyldes statisk elektrisitet eller andre forstyrrelser. Trekk
ut strømadapteren fra stikkontakten og ta batteriet ut av
alarmklokken. Vent noen minutter og sett deretter inn batteriet
igjen og koble til strømadapteren. Alarmklokken tilbakestilles til
fabrikkinnstillingene og må innstilles på nytt.

Garanti
AMPLICOMMS - utstyr blir produsert og testet i henhold til de
nyeste produksjonsmetoder. Utvalgte materialer og høyt utviklet
teknologi sikrer problemfri drift og lang varighet. Garantitiden er
24 måneder fra kjøpedato. Garantien gjelder ikke for batterier eller
batteripakninger.
Innenfor garantiperioden vil alle mangler som skyldes material-
aller produksjonsfeil, repareres gratis. Garantien gjelder ikke hvis
enheten er blitt forsøkt endret av kjøperen eller tredjeparter.
Skader som skyldes feil håndtering eller bruk, normal slitasje, feil
plassering eller oppbevaring, feil tilkobling eller installasjon, så vel
som naturkatastrofer eller andre ytre påvirkninger, dekkes ikke av
garantien.
Ved reklamasjon forbeholder vi oss retten til å reparere eller skifte
ut defekte deler eller skifte ut enheten. Utskiftede deler og
utskiftede enheter blir vår eiendom. Erstatningskrav er utelukket
med mindre de er basert på forsettlig eller grov uaktsomhet fra
produsentens side.

N
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Hvis det utvikles en feil på enheten innenfor garantiperioden, kan
du kontakte oss ved å sende kvitteringen utelukkende til butikken
hvor AMPLICOMMS – enheten ble kjøpt. Alle garantikrav i henhold
til disse bestemmelsene skal utelukkende rettes mot forhandleren.
Etter et forløp på to år etter kjøp og overføring av våre produkter,
er ikke garantien lenger gyldig.

Service-Hotline
Hvis du har tekniske problemer, vennligst kontakt vår hotline for
kundeservice. Anropsnummeret finner du på hjemmesiden vår
www.amplicomms.com

For garantikrav må du kontakte forhandleren. Garantitiden er 2 år. 
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Samsvarserklæring

Denne enheten oppfyller kravene i EU-direktivet:
1999/5/EF. Samsvar med ovennevnte direktiv er bekreftet av CE-
merket på enheten.
For å se den fullstendige samsvarserklæringen, kan du laste den
ned gratis fra vår hjemmeside www.amplicomms.com

N
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