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MD676/AT81401/ 0287051     RADIOKONTROLLERT VEGGKLOKKE  
 

BRUKSANVISNING 
 

LES DISSE INSTRUKSJONENE GRUNDIG FØR DU BRUKER PRODUKTET FOR FØ RSTE GANG, OG 
OPPBEVAR DEM FOR FREMTIDIG REFERANSE. 
 
 
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) 
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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. 

  
 
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.  
 

 
ADVARSLER PÅ BATTERIET 

• Ta ut batteriene hvis du ikke har tenkt å bruke klokken i lang tid. 
• Bland aldri alkaliske, standard (karbon-sink) og oppladbare (nikkelhydrid) batterier. 
• Ikke bland nye og brukte batterier. 
• Ikke forsøk å lade opp ikke-oppladbare batterier. 
• Fjern oppladbare batterier fra enheten (hvis mulig) før de lades. 
• Oppladbare batterier må alltid lades opp under voksent tilsyn. 
• Fjern brukte batterier. 
• Aldri kortslutt strømforsyningsterminalene. 
• Bruk alltid anbefalte eller tilsvarende batterityper. 
• Vær alltid oppmerksom på batteripolariteten. 

 
 
ADVARSEL: Du må ikke kaste apparatet i husholdnings avfallet. Kommunen har et selektivt 
innsamlingssystem for denne typen produkter. Ta kon takt med kommunen din for å finne ut 
hvor og hvordan innsamlingen fungerer. Disse begren sningene følges på grunn av de farlige 
stoffene elektriske og elektroniske apparater inneh older som kan ha skadelig påvirkning på 
miljøet og menneskers helse og derfor må resirkuler es. 
Dette symbolet indikerer at elektriske og elektroni ske apparater samles inn selektivt. Symbolet 
viser en søppelboks med et X-symbol. 
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