Handleiding van de radiogestuurde
Nederlandssprekende wekker LOW VISION
DESIGN
S2 (Alarmuren)

S1 (spraakknop + snooze functie en verlichting)

S4 (alarm -volume en alarmuit functie)

S3(Alarm minuten)
S5 (Signaal)

S9 (Geavanceerd uren)

S6 (resetknop)

S10 (Geavanceerd minuten)

Deze radiogestuurde Nederlandssprekende wekker ontvangt
elke dag automatisch een radiogestuurd signaal. Na ontvangst
hiervan heeft u de officiële tijd en datum. Deze wekker geeft
dan exact de juiste tijd aan.
Functies van de knoppen:
Uitspreken van de tijd en de datum:
Druk S1 in om de tijd te laten uitspreken.
Druk S1 2x in om de dag, maand, datum en jaar uit te laten
spreken.
Druk s1 3x in om de status van de ontvangst van het signaal te
laten uitspreken.

Uitspreken van de alarmtijd:
Druk S2 in om de ingestelde alarmtijd en instellingen te laten
uitspreken.
Druk S2 2 x in. De wekker spreekt het alarmuur uit.
Druk S3 1 x in om de alarmminuten te laten uitspreken.
Druk S1 in om de nieuwe alarmtijd te bevestigen.

Uitzetten van het alarm
Het alarm kan uitgezet worden (zonder repeteeralarm) door
knop S1 ingedrukt te houden.

Alarm aan- of uitzetten
Houdt knop S3 voor 5 seconden ingedrukt om het alarm aan- of
uit te zetten.

Handmatige ontvangst signaal
Plaats de wekker op een tafel vlakbij een raam, indien u
handmatig een signaal wenst te ontvangen. De wekker bevindt
zich in de standaard tijdsmode;
1. Druk knop S5 1 x in voor handmatige ontvangst van het
signaal (de kleine wijzer stopt bij 12 uur gedurende de
ontvangst hiervan. De grote wijzer gaat elke 60 seconden
een stap verder).
2. Het duurt 5 tot 14 minuten om het radiosignaal op te
halen. Wacht totdat de wekker de ontvangstprocedure
heeft afgerond.
3. Na ontvangst van het signaal, geeft de wekker de tijd
weer; dit is nadat het snelle ronddraaien van de kleine
wijzer is gestopt.
4. Druk S1 3 x in, nadat de wekker weer normaal is gaan
functioneren, om te controleren of de ontvangst van het
radiosignaal succesvol is geweest.

Repeteeralarm
1. Druk S1 1 x in als het weksignaal afgaat om de wekker in
de repeteer mode te zetten.
2. De wekker zal na 5 minuten wederom een weksignaal
laten horen.
3. In totaal 5 x kan het repeteeralarm gebruikt worden.

Spraak uitzetten, waarbij het alarmgeluid niet
uitgeschakeld wordt
Indien u met een partner slaapt en hem/haar niet wil storen,
wanneer u 's nachts de tijd willen laten uitspreken, dan kan de

spraak uitgezet worden door knop S1 ingedrukt te houden,
totdat de wekker de tekst: “de spraak is uit”. Indien de spraak
uitgezet wordt, dan wordt niet alleen de tijd niet meer
uitgesproken, maar ook de datum en de status van de
ontvangst van het signaal wordt niet weergegeven. De
wijzerplaat kan nog wel verlicht weergegeven worden als knop
S1 ingedrukt wordt. De wekker zal het alarm laten afgaan op
de ingestelde wektijd. De overige knoppen spreken echter nog
steeds de functie uit. Om de spraakfunctie van de tijd weer aan
te zetten, druk de S1 knop in totdat de wekker de tekst
uitspreekt: “spraak is aan”.

Spraak en alarmgeluid van de wekker geheel uit
Verschuif S4 in de uitpositie (off) om de spraak en het
alarmgeluid uit te zetten.

Instellen van het volume
Verschuif knop S4 om het volume van de wekker in te stellen.

Handmatig de tijd instellen (voor landen zonder
radiosignaal)
(u heeft deze functie alleen nodig als u in landen verblijft die
geen radiosignaal versturen).
1. Druk S9 in om de uren en S10 om de minuten handmatig
in te stellen.
2. Let goed op dat u de juiste uren instelt, bijvoorbeeld
11:00 uur 's ochtends of 11:00 s avonds.
3. Druk S1 in om te bevestigen (na een minuut volgt een
automatische bevestiging).

4. Na de bevestiging zal de wekker automatisch de nieuwe
tijd weergeven die ingesteld werd; wacht totdat de wijzers
van de wekker stoppen met snel draaien en weer normaal
bewegen.
Opmerking: de datum, dag, maand en jaar kan niet handmatig
ingesteld worden.

Verlichting van de wijzerplaat
De achtergrondverlichting van de wijzerplaat wordt met knop
S1 ingeschakeld.

Resetten van de wekker
1. Druk knop S6 (reset) in met een balpen om de wekker te
resetten.
2. De wijzers worden automatisch verdraaid naar 12 uur;
daarna wordt het radiosignaal ontvangen.
3. Plaats de klok op een plaats waar deze het signaal kan
ontvangen, nadat de wekker is gereset.

Batterij vervangen
In de wekker dienen 2 stuks UM-2 batterijen geplaatst te
worden. Alkaline batterijen verdienen de voorkeur.
1. Verwijder voorzichtig het klepje van het
batterijencompartiment.
2. Verwijder de batterijen en plaats 2 nieuwe; let op de
polariteit.

3. Druk de S6 toets (reset) knop in; als de wekker niet
gereset wordt, zal de spraakfunctie niet correct
functioneren.
4. Plaats de wekker op een plaats waar deze gemakkelijk het
signaal kan opvangen, bijvoorbeeld bij een raam; de tijd
van de wekker wordt nu automatisch ingesteld. Dit duurt 1
tot 24 uren.

Oplossen problemen:
1. Wekker ontvangt geen signaal
- Buiten het bereik van de DCF klok van
Frankfurt
- Zeer dichte, betonnen, bebouwing
- Metalen objecten verstoren de ontvangst
van het signaal
- Storingen door signalen van
computermonitor of TV scherm
(bij geen ontvangst werkt uw wekker als
een standaard wekker en vindt geen
correctie van de tijd plaats)

2. Secondewijzer verplaatst zich met grotere
stappen: de batterijen zijn bijna leeg. U
dient deze te vervangen
3. Geen spraak na het vervangen van de
batterijen: u dient de reset toets in te
drukken
4. Geen spraak, terwijl de wijzers de correcte
tijd aangeven: geen goed contact met de

batterijen, na b.v. een harde schok; zorg
ervoor dat de batterijen goed contact
maken en druk de resettoets in
5. Geen analoge weergave en geen spraak: u
dient de batterijen te vervangen
6. De analoge tijd is niet correct: reset de
wekker
7. Wijzers blijven snel draaien na het
vervangen van de batterijen: druk de
resettoets in
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