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MD676/AT81401/ 0287051                FUNKWANDUHR 
 

                                                                      BEDIENUNGSANLEITUNG  
 

LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG, INSBESONDERE DIE SICHERHEITSHINWEISE, SOR G- FÄLTIG 
DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT EINSETZEN UND BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCH SANWEISUNG FÜR 
DIE WEITERE NUTZUNG AUF.  
 
AUTOMATISCHE ONTVANGST VAN DE RADIOGOLVEN  

• Doe 1 AA-batterij (LR06) in het batterijvak op de achterzijde van de klok met naleving van de polariteit 
(+) en (-).  

• De wijzers zullen snel bewegen en stoppen op 12 uur. 
• Het exacte tijdstip wordt onmiddellijk weergegeven na de correcte ontvangst van het signaal van de 

atomische klok van Mainflingen in de buurt van Frankfurt in Duitsland. Wacht even tot de wijzers stoppen 
met snel bewegen en weer normaal bewegen. 

• Dit proces kan 5 tot 15 minuten duren. Als de wijzers zich niet verplaatsen tot het huidige tijdstip, druk 
dan gedurende 10 seconden op de knop "RESET". Wacht daarna even tot de klok het correcte tijdstip 
automatisch instelt. 

 
Reset van de ontvangst van het signaal:  als de klok na een uur nog steeds niet werkt, druk dan opnieuw op de 
knop "RESET" gedurende 10 seconden. Het is soms noodzakelijk 24 uur te wachten op de on tvangst van 
het signaal, wees geduldig. 
 
Geforceerd zoeken van het signaal : als de klok nog steeds niet werkt na 24 uur en de wijzers zich niet op 12 
uur plaatsen, druk dan gedurende 3 seconden op de knop "REC" voor een geforceerde ontvangst van het 
signaal. 

 
De klok is ontworpen zodat het signaal elke dag automatisch wordt gedetecteerd om 03:00, 04:00 en 05:00 uur. 
Als het signaal correct wordt ontvangen op één van deze tijdstippen zullen er geen ontvangstpogingen worden 
uitgevoerd op de volgende tijdstippen. Als de ontvangst mislukt, wordt het signaal opnieuw gecontroleerd om 
04:00 uur 's morgens, 05:00 uur 's morgens en daarna de volgende dag om 03:00 uur, etc. Na ontvangst van het 
signaal zal het correcte tijdstip worden weergegeven. Alles gebeurt automatisch.  
  

Waarschuwing: voer geen enkele handeling uit op het  moment van de update van het uurwerk. 
 
HANDMATIGE INSTELLING  
Als uw radiogestuurde klok het DCF-signaal niet kan ontvangen op uw locatie (zie slechte ontvangst) kunt u de 
klok handmatig instellen: druk op de knop "SET" gedurende 3 seconden, de wijzers gaan dan snel draaien, houd 
deze knop ingedrukt tot het tijdstip correct is ingesteld. 
  
SLECHTE ONTVANGST 

• Tijdens de eerste 24 uur zal de klok het signaal elk uur proberen te ontvangen tot het tijdstip automatisch 
wordt ingesteld. 

 
Als de klok nog steeds niet is ingesteld na deze periode kan dit door het volgende veroorzaakt worden:  

- u bevindt zich op meer dan 1.500 km van de zender van Mainflingen (in de buurt van 
Frankfurt); 

- u bevindt zich op minder dan 1.500 km van de zender van Mainflingen maar de ligging van het 
terrein en de weersomstandigheden beïnvloeden de ontvangst van de radiogolven; 

- nabijheid van elektrische huishoudapparaten zonder ontstoorinrichting; 
- nabijheid van een televisie (op minder dan 2 meter); 
- nabijheid van een zender met een hoge frequentie; 
- nabijheid van een metalen structuur. 

 
• Als de klok het signaal nog steeds niet ontvangt, kunt u de knop "SET" indrukken om het tijdstip 

handmatig in te stellen (zie hieronder "Handmatige instelling").  
 
EIGENSCHAPPEN 

• Voeding van de klok: 1XAA/LR06, 1.5V , niet meegeleverd 
• Ontvangst van de DCF77 uursignalen (Duitse zender) 
• Automatische zomertijd (DST) 

 
OPLOSSING VAN VAAK VOORKOMENDE PROBLEMEN 
 

Problemen  Oplossingen  
- De wijzers van de klok verplaatsen zich niet wanneer 
de batterij is geplaatst. 
 
- De klok geeft niet het correcte tijdstip weer omdat hij 
geen signaal heeft ontvangen binnen 15 minuten na 
het plaatsen van de batterij. 

Procedure: controleer of de batterij correct is 
geplaatst. Plaats de klok in een andere ruimte of 
verder verwijderd van een computer, televisie, 
airconditioning of ander apparaat en bij voorkeur dicht 
bij een venster. Houd de knop "REC" ingedrukt om de 
ontvangst opnieuw te starten. 
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BELANGRIJK ADVIES 

• Houd uw klok schoon en bescherm hem tegen vocht zodat de metalen onderdelen niet gaan roesten. 
• Zet het hout van uw klok even vaak in de was en onderhoud het even vaak als u dit voor uw andere 

houten meubelen doet.  
 
WAARSCHUWINGEN  

• Plaats uw klok buiten het bereik van kinderen. Zij kunnen de klok beschadigen, laten vallen en zich 
bezeren. 

• Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.  
 

VORKEHRUNGEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN: 
• Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie vorhaben, die Funkwanduhr eine längere Zeit 

nicht zu nutzen. 
• Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien 

(z.B. NiMH-Akkus) vermischen. 
• Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen. 
• Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen. 
• Wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen. 
• Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen 

geschehen. 
• Verbrauchte Batterien entfernen. 
• Die Batteriepole nicht kurzschließen. 
• Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden. 
• Batterien richtig gepolt einlegen.  

 
 ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art 
von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie 
sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der  Sammelstellen zu 
erhalten.  Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative 
Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt 
werden.   
Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein 
Getrenntsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz 
durchgestrichen ist.   
 
    Importiert von PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Ros ny-sous-Bois, Frankreich/ Hergestellt in der VRC 

Vermarktung durch EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbe rt-Str. 3 
D-40764, LANGENFELD, DEUTSCHLAND 

 
 

 


