RADIOGESTUURDE WANDKLOK
HANDLEIDING

BATTERIJ PLAATSEN/VERVANGEN
Om de batterij te plaatsen of te vervangen volgt u de volgende stappen:
Plaats een nieuwe batterij (type AA, 1.5V, LR6) in de batterijhouder (1) (aan de
achterkant van de behuizing) met de juiste polariteit, zoals aangegeven in de
batterijhouder.
DE KLOK AUTOMATISCH INSTELLEN
Wanneer de batterij correct geplaatst is zal de klok zich automatisch op 12 uur instellen,
waarna het signaal wordt ontvangen. Wanneer de klok het DCF-signaal heeft ontvangen
en verwerkt (dit kan 3 tot maximaal 12 minuten duren) zal de klok automatisch de juiste
tijd weergeven. Het wordt aanbevolen om de klok in de tussentijd nog niet ergens op te
hangen of neer te zetten.
Als de klok zich na 12 minuten nog steeds niet heeft ingesteld is de ontvangst mislukt of
is dit niet mogelijk op de gewenste locatie. Herhaal het automatisch instellen op een
andere locatie door op de RESET-knop (4) te drukken.
MOGELIJKE STORINGSBRONNEN
-

Huishoudelijke apparaten die geen radiostoringen onderdrukken
TV-ontvangers die minder dan 2 meter in de buurt staan
Apparatuur met HF-lekkage
Metalen constructies in de buurt
Binnen betonnen gebouwen

DE TIJD HANDMATIG INSTELLEN
Druk op de M.SET-knop (2) en houd deze 3 seconden ingedrukt om de tijd in te stellen:
-

Druk 1 seconde op de M.SET-knop (2) om 1 minuut vooruit te gaan
Houd de M.SET –knop (2) langer dan 1 seconde ingedrukt om de minutenwijzer
automatisch vooruit te zetten.
Als u de M.SET-knop (2) gedurende 7 seconden niet indrukt of als u de REC-knop
(3) indrukt is de tijd ingesteld.

HET RADIOSIGNAAL ONTVANGEN
De radiogestuurde klok ontvangt automatisch 14 keer per dag een radiosignaal. Het
ontvangen van dit signaal neemt 3-12 minuten in beslag.
Tijdens gedwongen DCF-ontvangst, door de REC-knop (3) 3 seconden ingedrukt te
houden, zal de klok zich op 12 uur zetten en begint het met het ontvangen van het
radiosignaal (dit duurt 3-12 minuten). Wanneer het DCF-signaal is ontvangen en
verwerkt zal de klok automatisch de juiste tijd weergeven. Als de klok zich na 12
minuten nog steeds niet heeft ingesteld is er geen ontvangst en gaat de klok terug naar
de tijd die voor de gedwongen ontvangst werd aangegeven.
WEGGOOIEN NA EINDE LEVENSDUUR:
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle
materialen, gooi ze daarom niet weg maar lever ze in, of in de winkel waar u een nieuw
apparaat koopt, of bij het KCA depot in uw gemeente.
Volgens de richtlijn afval van elektrische en elektronische apparatuur, mag dit product
niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar dient deze apart te worden ingeleverd.

Indien u in de toekomst van dit product af wilt, gooi het dan NIET weg bij het
huishoudafval, maar lever het in bij een special hiervoor bedoelde plaats, bijvoorbeeld
het kca-depot van uw gemeente.
Gooi lege batterijen niet weg, maar deponeer ze in speciale batterij bakken of lever ze in
als kca bij het gemeente depot.

