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WS 8011 
RADIOGESTUURDE KLOK MET TEMPERATUUR- EN VOCHTIGHEIDWEERGAVE 

 

PRODUCT OVERVIEW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. [TIME SET] -toets   8.      [SENSOR] -toets 
2. [+/CHANNEL] -toets   9.      [RCC] -toets 
3. [-/MEM] -toets                                         10.      [RESET] -toets 

4. [SNOOZE] -toets                                          11.      Tafelsteun 

5. [ALARM SET] -toets                     12.     Batterijklepje 

6. Ophangoogje                    
7. [°C/°F] -schuifschakelaar 

 

 
Afstandsensor 

 
1. LED-indicator 
2. LCD 
3. Ophangoog 
4. [RESET]-toets 
5. Batterijhouder 
6. [CHANNEL 1/2/3]-schuifschakelaar 
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DISPLAY 
Normale tijdstand 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
1. AM/PM (12u formaat) 8. Binnentemperatuur 
2. Timer 9. MAX/MIN-indicator 
3. Buitenvochtigheid 10. Buitentemperatuur 
4. Indicator sensorsignaal 11. IJswaarschuwing aan 
5. Indicator weersvoorspelling 12. Indicator radiogestuurde signaalsterkte 
6. Indicator “lage batterij” voor sensor  
7. Binnenvochtigheid  
 
 
 

Alarmtijdmodus  
1. Alarmtijd  
2. Alarmicoontje/Alarm aan  
3. Indicator alarmmodus  
 
 
 
 
 
 

AAN DE SLAG 
 

 Verwijder het batterijklepje van de klok en sensor. 
 Installeer 4 nieuwe type AA batterijen in de klok en 2 batterijen in de sensor volgens de 

“+/-” polariteitmarkering op de batterijhouder. 
 Plaats het batterijklepje terug. 
 Zodra de batterijen zijn geïnstalleerd, zal het volledige segment van de LCD oplichten. 
 Druk eerst op de toets [RESET] van het hoofdapparaat en druk vervolgens op de toets 

[RESET] van de zender. 
 Het apparaat zal automatisch het 433 MHz signaal ontvangen van de zendertest. 
 Het apparaat zal na 5 minuten automatisch de radiogestuurde signaalontvangst starten. 
 De radiogestuurde klok zal automatisch beginnen te zoeken naar het radiogestuurde 

tijdsignaal uitgezonden door Duitsland (DCF77). 
 
Opmerking: Het signaal wordt in sommige gevallen niet onmiddellijk ontvangen wegens 
atmosferische verstoring. De beste ontvangst kan meestal ‘s nachts worden behaald. 
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HET HOOFDAPPARAAT EN DE SENSOR PAREN 
 

1. Druk op de toets [+/CHANNEL] op het hoofdapparaat om een kanaal te selecteren. 

2. Schuif de kanaalschakelaar op de sensor naar het corresponderende kanaal (selecteer 
een ander kanaal voor aanvullende sensoren). Druk op de toets [RESET]. 

3. Druk op [SENSOR] op het hoofdapparaat om de scan naar de 433 MHz ontvangst te 
starten. 

 
433 MHz ONTVANGST VAN DE DRAADLOZE SENSOR 
 

Als het hoofdapparaat het signaal van de draadloze sensor correct ontvangt, wordt het 

signaalicoontje “ ” weergegeven. Als het hoofdapparaat het sensorsignaal niet kan 

ontvangen of als het signaal verloren is geraakt, zal het icoontje “ ” worden weergegeven. 

 
ZOMERTIJD (DST) 
 

De klok zal de tijd in de lente automatisch met één uur vooruit zetten in de herfst een uur 
terug. Uw klok zal in de zomer “DST” weergeven. 
 

ONTVANGST VAN HET RADIOGESTUURDE SIGNAAL 
 Deze radiogestuurde klok bevat een ingebouwde ontvanger die het signaal van het 

DCF-station oppikt. De klok stelt daarom automatisch de tijd, datum en dag van de 
week in. 

 ● De klok voert automatisch vier periodieke synchronisatieprocedures uit (dagelijks 
om 2:00u, 8:00u, 14:00u en 20:00u) met het radiogestuurde signaal, om afwijkingen 
van de exacte tijd te corrigeren. 

 ● Nadat de synchronisatie tussen het apparaat en het radiogestuurde signaal 
eenmaal is geslaagd, zal het signaalicoontje “” verschijnen. Elk synchronisatieproces 
zal ongeveer 6 tot 16 minuten duren. 

 ● U kunt op de toets [RCC] drukken om de radiogestuurde signaalontvangst 
handmatige te starten of stoppen. 

 
Opmerking: 

 De sterkte van het radiogestuurde tijdsignaal vanaf de radiotoren kan worden 
aangetast door de geografische locatie of gebouwen in de buurt. 

 Plaats het toestel altijd uit de buurt van storingsbronnen, zoals TV-toestellen, 
computers enz. 

 Plaats het toestel niet op of naast metalen platen. 
 
 

INDICATOR SIGNAALONTVANGST  
De signaalindicator geeft de signaalsterkte weer in 4 niveaus. Als het golfsegment knippert, 
betekent dit dat tijdssignalen worden ontvangen. De signaalkwaliteit is geclassificeerd in vier 
soorten: 
 

Radiogestuurd synchronisatieproces  
Zwakke signaalkwaliteit  
Acceptabele signaalkwaliteit  
Uitstekende signaalkwaliteit  
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DE TIJD INSTELLEN 
 

 Druk in de normale tijdmodus voor 3 seconden op de toets [TIME SET] totdat 12/24 uur 
knippert. 

 Druk op de toets [+/CHANNEL]/[-/MEM] om het 12/24 uurformaat in te stellen. 
 Druk nogmaals op de toets [TIME SET] totdat de uurcijfers knipperen en druk op de 

toets [+/CHANNEL]/[-/MEM] om de waarde aan te passen. 
 Herhaal de bovengenoemde procedure om de tijd als volgt in te stellen:  

12/24 uur>Uur>Minuut>Seconde>+/-23 Tijdzone 
 Druk op de tijd [TIME SET] om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de 

normale tijdmodus. De klok zal anders automatisch de instellingsmodus afsluiten nadat u 
voor 1 minuut op geen enkele toets hebt gedrukt. 

 
Opmerking: 
 Wanneer u de seconden instelt, kunt u op de toets [+/CHANNEL]/[-/MEM] drukken om 

de waarde in te stellen op 00. 
 
 

DE ALARMTIJD INSTELLEN 
 

 Druk in de normale tijdmodus op de toets [ALARM SET] om de alarmtijdmodus te 
openen. 

 Houd [ALARM SET] voor 3 seconden ingedrukt totdat de uurcijfers knipperen. 
 Druk op de toets [+/CHANNEL]/[-/MEM] om de waarde in te stellen. 
 Druk nogmaals op de toets [ALARM SET] om naar de minuutinstelling te gaan.  
 Druk op de toets [+/CHANNEL]/[-/MEM] om de waarde in te stellen. 
 Druk op de toets [ALARM SET] om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de 

normale tijdmodus. De klok zal anders automatisch de instellingsmodus afsluiten nadat u 
voor 1 minuut op geen enkele toets hebt gedrukt. 

 
Opmerking: Nadat u op de toets [+/CHANNEL]/[-/MEM] hebt gedrukt, wordt de alarmfunctie 

automatisch ingeschakeld (het icoontje “ ” wordt weergegeven). 
 
 

HET ALARM EN DE SLUIMERFUNCTIE GEBRUIKEN  
● Druk in de normale tijdmodus op de toets [ALARM SET] om de alarminstellingen te 

openen.  
 
Druk nogmaals op de toets [ALARM SET] om de alarmfunctie te activeren (icoontje “” 
verschijnt) of deactiveren.  
Als het alarm is ingeschakeld, zal het alarm klinken zodra de alarmtijd is bereikt.  
U kunt het piepende alarm als volgt stoppen:  
● Het alarm zal automatisch stoppen als er tijdens het alarmgeluid op geen enkele toets 
wordt gedrukt. Het alarm zal voor 2 minuten klinken.  
● Druk op de toets [SNOOZE] om het huidige alarm te stoppen en de sluimerfunctie te 
activeren. Het alarmicoontje zal blijven knipperen. Na 5 minuten gaat het alarm opnieuw af.  
 
De sluimerfunctie kan voor 24 uur lang worden herhaald.  
● Druk op de toets [ALARM SET] om de alarmfunctie uit te schakelen.  
 
 

TEMPERATUUR- EN VOCHTIGHEIDWEERGAVE 
 

Schuif de schakelaar [°C/°F] op het hoofdapparaat naar <°C> of <°F>. 
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De buitentemperatuur en vochtigheid aflezen 
 

Het standaard weergegeven kanaal is kanaal 1. 
1. Druk in normale modus meerdere keren op de toets [+/CHANNEL] om de metingen van 

kanaal 1, 2 en 3 af te lezen. 
2. Houd de toets [+/CHANNEL] voor 2 seconden ingedrukt om de kanalen automatische 

elke 4 seconden te laten wisselen. 
3. Druk nogmaals op [+/CHANNEL] om terug te keren naar de normale modus. 
 

Opmerking: 
1. Nadat het kanaal is toegewezen aan een sensor, kunt u dit veranderen door de batterijen 

te verwijderen of het apparaat terug te stellen. 
2. Als er geen signalen worden vervangen of als de overdracht is verstoord, zal “---” op de 

LCD verschijnen. 
3. Verplaats het hoofdapparaat en sensor en controleer of deze binnen het effectieve 

overdrachtbereik van ca. 30 meter van elkaar zijn verwijderd. 
4. Probeer de plek te bepalen waar uw functionele hoofdapparaat de signalen het beste 

ontvangt. 
 

MAXIMALE EN MINIMALE REGISTRATIES CONTROLEREN 
 

1. Druk op de toets [-/MEM] om de maximaal en minimaal geregistreerde temperatuur en 
vochtigheid binnenshuis en buitenshuis te controleren. 

2. Terwijl u de maximale en minimale registraties controleert, kunt u de toets [-/MEM] voor 3 
seconden ingedrukt houden om beide maximale en minimale registraties te wissen. 

 
Opmerking: 
1. De registratiewaarde zal worden bijgewerkt door een nieuwe hogere of lagere registratie. 
2. Nadat u de batterijen opnieuw in het hoofdapparaat hebt geïnstalleerd, zullen de waarden 

worden teruggesteld op de standaard fabriekswaarden. 
 

WEERSVOORSPELLING 
 

Dit hoofdapparaat bevat een ingebouwde, gevoelige druksensor om het weer voor de 
komende 12 tot 24 uur te voorspellen. 
 
 
 
 
 
 

Zonnig Lichtbewolkt Bewolkt Regenachtig 
 
Opmerking: 
1. De nauwkeurigheid van de algemene drukgebaseerde weersvoorspelling is ongeveer 

70% tot 75%. 
2. De weersvoorspelling is van toepassing op de komende 12 ~ 24 uur en vertegenwoordigt 

niet noodzakelijk de huidige situatie. 
 
 

IJSALARM 
 

Wanneer de buitentemperatuur verlaagt tot  
tussen -2°C tot 3°C (28°F tot 37°F), zal het  
ijswaarschuwingicoontje op de LCD blijven  
knipperen en pas verdwijnen nadat de  
temperatuur weer buiten dit bereik valt. 
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BATTERIJEN VERVANGEN 
 

Wanneer de LCD donkerder wordt, dient u de 4 type AA batterijen onmiddellijk te vervangen; 

als de indicator “lage batterij” “ ” echter in het buitenvenster wordt weergegeven, dient u 
de 2 type AA batterijen van de sensor onmiddellijk te vervangen. 
 
Opmerking: 

 Verwijder de batterijen a.u.b. als u de klok voor langere tijd niet gebruikt. 
           
 

SPECIFICATIES  
Radiogestuurd signaal: DCF77 
RF zendfrequentie: 433MHz 
RF overdrachtbereik: Maximum 50 meter 
Aantal afstandsensoren: Tot op 3 eenheden 
Temperatuurmeetcyclus: Ca. 60~64 seconden 
 

Binnentemperatuur 
Weergavebereik: -40°C ~ +70°C (-40°F ~ 158 °F) 
Bedrijfsbereik:  0°C ~ +45°C (32°F ~ 113°F) 
Nauwkeurigheid -20°C ~ 0°C +/- 2°C (+/- 4,0°F) 
 0°C ~ 40°C +/- 1°C (+/- 2,0°F) 
 40°C ~ 60°C +/- 2°C (+/- 4,0°F) 
Binnenvochtigheid 
Weergavebereik: 1% ~ 99%   
Bedrijfsbereik: 20% ~ 90%   
Resolutie: 1%   
Nauwkeurigheid: 20% ~ 39% +/- 8% RH @ 25°C 
 40% ~ 70% +/- 5% RH @ 25°C 
 71% ~ 90% +/- 8% RH @ 25°C 
Buitentemperatuur 

Weergavebereik: -40°C ~ +70°C (-40°F ~ 158 °F) 
Bedrijfsbereik:  -20°C ~ +60°C (- 4°F ~ 140°F) 
Nauwkeurigheid -20°C ~ 0°C +/- 2°C (+/- 4,0°F) 
 0°C ~ 40°C +/- 1°C (+/- 2,0°F) 
 40°C ~ 60°C +/- 2°C (+/- 4,0°F) 
Buitenvochtigheid 

Weergavebereik: 1% ~ 99%   
Bedrijfsbereik: 20% ~ 90%   
Resolutie: 1%   
Nauwkeurigheid: 20% ~ 39% +/- 8% RH @ 25°C 
 40% ~ 70% +/- 5% RH @ 25°C 
 71% ~ 90% +/- 8% RH @ 25°C 
 

Voeding 
Hoofdeenheid: 4 x type AA 1,5V batterijen 
Afstandsensor: 2 x type AA 1,5V batterijen 
 
 

Afmetingen 
Hoofdeenheid: 430 x 288 x 33 mm 
Afstandsensor: 65 x 100 x 35 mm 
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 Vorrzorgsmaatregelen  
 Dit hoofdapparaat is uitsluitend bestemd voor binnenshuis gebruik.  

 Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.  

 Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, direct zonlicht, stof en vocht.  

 Niet onderdompelen het apparaat in water  

 Vermijd contact met bijtende stoffen.  

 Gebruik het apparaat niet in een vuur. Deze kan ontploffen.  

 Niet open de behuizing en niet manipuleren structurele componenten van het apparaat.  

 

Batterijvoorschriften 

 Gebruik uitsluitend knoopcel, geen oplaadbare batterijen. 

 Installeer batterijen correct volgens de polariteitmarkeringen (+/-). 

 Vervang altijd een volledige set batterijen. 

 Combineer nooit gebruikte en nieuwe batterijen. 

 Verwijder onmiddellijk uitgeputte batterijen. 

 Verwijder batterijen wanneer niet in gebruik. 

 Batterijen nooit opladen of in vuur werpen om ontploffing te voorkomen. 

 Houd de batterijen niet in de nabijheid van metalen voorwerpen. Een contact kan een kortsluiting 

veroorzaken. 

 Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen omdat ze een verstikkingsgevaar vormen. 

 Bewaar de verpakking voor eventueel toekomstig gebruik. 

 

 

Verordening verwijdering batterijen  

Oude batterijen horen niet in het huisvuil. Als batterijen in het milieu terechtkomen kunnen deze milieu en 

gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. U kunt gebruikte batterijen kosteloos bij uw handelaar of 

inzamelplaatsen teruggeven. U bent als verbruiker wettelijk verplicht oude batterijen, als omschreven, in te leveren. 

 

Verordening verwijdering elektrische apparaten  
Dit symbool betekent dat elektrische apparatuur, wanneer hij het eind van zijn levensduur bereikt, niet mag worden 
afgevoerd met het gewone huishoudelijk afval. Breng de apparaat naar het plaatselijke inzamelpunt voor afval of 

recyclingcentrum. Dit is van toepassing voor alle landen van de Europese Unie en op de overige Europese landen met een 
systeem voor gescheiden afvalinzameling. 


