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WS8013 - GEBRUIKERSHANDLEIDING 

 

Eigenschappen 

Tijd 

 Radiogestuurde klokindicator (RC-DCF) 

 Keuze uit 12/24 uur tijdweergave 

 Dagelijkse alarmfunctie 

 Eindeloze kalender tot op jaar 2099 

 Dagen van de week in 10 selecteerbare talen 

Temperatuur 

 Meetbereik binnenshuis: -10°C ~ +50°C 

 Keuze uit °C/°F metingen 

Vochtigheid 

 Meetbereik binnenshuis: 20% ~ 99% 

 

Productoverzicht 

 

 

Onderdeel A: 

A1: Tijdweergave 

A3: Dag van de week/datum 

A4: “Radiogestuurd”-icoontje 

A2: Temperatuur 

A5: Vochtigheid 
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Onderdeel B: 

B1: “MODE”-toets 

B2: “SLUIMER”-toets 

B3: Toets “ALARM” 

B4: “+” toets 

B5: “-/ ” knop  

B6: “RESET”-knop 

Onderdeel C: 

C1: Muurbevestigingsgaten 

C2: Steun 

C3: Batterijvak 

 

Aan de slag: 

Hoofdeenheid: 

 Schuif het klepje over het batterijvak open [C3] 

 Plaats 4 x AA batterijen, waarbij u oplet op de polariteit [“+” en “-” markeringen]. 

 Plaats het klepje terug over het batterijvak [C3] 

 

Tijd- en alarminstelling 

Radiogestuurde klok: 

 Nadat u de batterijen geplaatst heeft, zal de klok automatisch beginnen met het scannen 

van het DCF-tijdsignaal. Het radiogestuurde-icoontje“ ” begint te knipperen op het 

LCD-scherm. 

 knippert, 
Geeft aan dat DCF-signaal 
ontvangen wordt 

 gaat aan, 
Geeft aan dat signaal 
succesvol ontvangen is 

 verdwijnt, 
Geeft aan dat 
signaalontvangst mislukt is 

 De klok scant elke ochtend om 3:00 uur automatisch het tijdsignaal om een accurate tijd te 

behouden. Als ontvangst faalt, stopt het scannen (Het “ ” op het LCD-scherm verdwijnt)  

 De klok kan ingesteld worden om het tijdsignaal handmatig te scannen door de “  ” 

knop (B5) 3 seconden ingedrukt te houden. Elke ontvangst duurt ongeveer 5 minuten. 

 Stop met scannen door de “ ” knop (B5) 3 seconden ingedrukt te houden. 

 “ ” wordt weergegeven op het LCD-scherm als het zomertijd is 

 

Handmatige tijdinstelling: 

 Druk in de tijdweergave modus 3 seconden op de “MODE” knop (B1) om in de 

tijdinstellling modus te komen. 24 Hr knippert op het scherm. 

 Druk op de “+” (B4) of de “-” (B5) knop om de tijdweergave in te stellen op 12 uur of 24 uur. 
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 Druk op de “MODE” knop (B1) om de veranderingen te bevestigen en RCC aan begint te 

knipperen. 

 Druk op de “+” (B4) of de “-” (B5) knop om RCC aan te zetten om de radiogestuurde tijd te 

activeren of RCC uit te zetten om de radiogestuurde tijd te deactiveren. 

 Druk op de “MODE” knop (B1) om deze veranderingen te bevestigen en tijdzone 00 (CET) 

begint te knipperen. 

 Druk op de “+” (B4) of de “-” (B5) knop om een tijdverschil van +/-23 uur vergeleken met 

CET in te stellen. 

 Druk op de “MODE” knop (B1) om deze veranderingen te bevestigen en de taal begint te 

knipperen. 

 Druk op de “+” (B4) of de “-” (B5) knop om de taal in te stellen, waarbij u de keuze heeft uit 

de volgende opties: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans, Deens, 

Tsjechisch, Pools, Zweeds. 

 Druk op de “MODE” knop (B1) om de veranderingen te bevestigen en de uurweergave 

begint te knipperen. 

 Druk op de “+” (B4) of de “-” (B5) knop om het uur in te stellen. 

 Druk op de “MODE” knop (B1) om deze veranderingen te bevestigen en de 

minuutweergave begint te knipperen. 

 Druk op de “+” (B4) of de “-” (B5) knop om de minuten in te stellen. 

 Druk op de “MODE” knop (B1) om deze veranderingen te bevestigen en de 

secondeweergave begint te knipperen. 

 Druk op de “+” (B4) of de “-” (B5) knop om de seconden in te stellen. 

 Druk op de “MODE” knop (B1) om deze veranderingen te bevestigen en de jaarweergave 

begint te knipperen. 

 Druk op de “+” (B4) of de “-” (B5) knop om het jaar in te stellen. 

 Druk op de “MODE” knop (B1) om deze veranderingen te bevestigen en de 

maandweergave begint te knipperen. 

 Druk op de “+” (B4) of de “-” (B5) knop om de maand in te stellen. 

 Druk op de “MODE” knop (B1) om deze veranderingen te bevestigen en de 

datumweergave begint te knipperen. 

 Druk op de “+” (B4) of de “-” (B5) knop om de datum in te stellen. 

 Druk op de “MODE” knop (B1) om deze veranderingen te bevestigen en de 

temperatuurweergave begint te knipperen. 

 Druk op de “+” (B4) of de “-” (B5) knop om de temperatuur weer te geven in °C of °F. 

 Druk op de “MODE” knop (B1) om deze veranderingen te bevestigen en de alarm 

geluidsduurweergave begint te knipperen. 

 Druk op de “+” (B4) of de “-” (B5) knop om in te stellen hoe lang het alarmgeluid aan moet 

houden. 
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 Druk op de “MODE” knop (B1) om deze instellingen te bevestigen en terug te gaan naar 

de tijdweergave modus. 

 

Opmerking: 

(1) De klok zal automatisch de instellingsmodus verlaten als u 15 seconden geen enkele 

aanpassing uitvoert 

(2) Voor de tijdzone: Als u geen RC-DCF-frequentiesignaal ontvangt, dient de tijdzone te 

worden ingesteld op 0. De tijdzone wordt gebruikt in landen waar het 

DCF-frequentiesignaal kan worden ontvangen, maar waar de tijdzone verschilt van de 

Duitse tijd (bijv. GMT+1). 

(3) Alarm geluidsduur: er zijn twee opties beschikbaar, “1 minuut” en 2 minuten”. 

(4) De seconde kan alleen maar op 0 ingesteld worden. 

(5) Door de “+” (B4) of “-” (B5) knop ingedrukt te houden zal u het proces versnellen en de 

gewenste waarde sneller bereiken 

Dagelijkse alarmfunctie: 

 Druk op de “MODE” knop (B1) om de alarmtijd te bekijken en de “ALARMTIJD” zal 

knipperen op het scherm 

 Druk terwijl u de alarmtijd bekijkt 3 seconden op de “MODE” knop (B1) om toegang te 

krijgen tot de alarmtijdinstelling en de uurweergave van het alarm begint te knipperen.  

 Druk op de “+” (B4) of de “-” (B5) knop om het uur van het alarm te selecteren. 

 Druk op de “MODE” knop (B1) om deze veranderingen te accepteren de minuutweergave 

van het alarm begint te knipperen. 

 Druk op de “+” (B4) of de “-” (B5) om de minuten in te stellen. 

 Druk op de “MODE” knop (B1) om de instelling te bevestigen en terug te gaan naar de 

tijdweergave modus. 

 

Opmerking:  

(1) De klok zal automatisch de instellingsmodus verlaten als u 15 seconden geen enkele 

aanpassing uitvoert 

(2) Door de “+” (B4) of “-” (B5) knop ingedrukt te houden zal u het proces versnellen en de 

gewenste waarde sneller bereiken 

 

Sluimerfunctie: 

 Druk op de “ALARM” knop (B3) om het alarm te activeren of deactiveren. Als het alarm 

aan staat, zal het alarmicoontje “ ” op het scherm verschijnen. 

 Druk op de “SNOOZE” (B2) knop terwijl het alarm afgaat. Het alarm zal ca. 5 minuten in de 

sluimerstand blijven en vervolgens weer klinken. Het “ ” knippert op het LCD tijdens de 

sluimertijd. Dit proces kan 7 keer herhaald worden.  
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 Druk op een willekeurige knop afgezien van de “SNOOZE” knop om het sluimeralarm te 

stoppen. Anders zal op basis van de eerder ingestelde alarm geluidsduur, het alarm 2 

minuten of 1 minuut afgaan en vervolgens automatisch stoppen. 

 

Thermometer 

 Als de temperatuur buiten het meetbare bereik valt, zal LL.L (lager dan de minimale 

temperatuur) of HH.H (hoger dan de maximale temperatuur) op de LCD worden 

weergegeven. 

 Als de luchtvochtigheid lager is dan 20%, zal  te zien zijn op het LCD-scherm en 

99% wordt weergeven wanneer het hoger dan 99% is. 

 

Omgevingseffecten op ontvangst 

De klok ontvangt de exacte tijd d.m.v. draadloze technologie. Zoals met alle draadloze apparatuur, kan 

de ontvangst in de volgende gevallen worden aangetast: 

 Lange zendafstand  

 Nabij bergen en valleien 

 Nabij snelwegen, treinsporen, vliegvelden, hoogspanningkabels, enz.  

 Nabij bouwterreinen 

 Tussen hoge gebouwen 

 Binnenin betonnen gebouwen 

 Nabij elektrische apparatuur (computers, TV's, enz.) en metalen structuren 

 Binnenin bewegende voertuigen 

Plaats de klok op een plek met optimale signaalontvangst, d.w.z. dicht in de buurt van een raam en uit de 

buurt van metalen oppervlaktes of elektrische apparatuur. 

 

Voorzorgsmaatregelen 

 Het hoofdapparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. 

 Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken. 

 Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, stof of vochtigheid. 

 Dompel het apparaat niet onder in water. 

 Laat het niet in contact komen met bijtende materialen. 

 Stel het apparaat niet bloot aan open vuur, omdat het kan exploderen. 

 Open nooit de interne achterbehuizing en modificeer geen enkele onderdelen van dit apparaat. 

 

Veiligheidswaarschuwingen batterijen 

 Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen herlaadbare batterijen. 

 Neem bij het plaatsen van de batterijen de juiste polariteit in acht (+/-). 

 Vervang altijd alle batterijen tegelijk. 
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 Gebruik nooit nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar. 

 Verwijder lege batterijen onmiddellijk. 

 Verwijder de batterijen als het toestel niet wordt gebruikt. 

 Herlaad de batterijen niet en gooi ze niet in vuur, omdat de batterijen zouden kunnen ontploffen. 

 Zorg ervoor dat de batterijen uit de buurt van metalen voorwerpen worden bewaard, omdat hierdoor 

kortsluiting kan ontstaan. 

 Stel batterijen niet bloot aan extreme temperaturen, vochtigheid of direct zonlicht. 

 Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen. Er bestaat gevaar van verstikking. 

 

Gebruik dit product uitsluitend voor het doel waarvoor het is bedoeld! 

 

Neem wettelijke heffingen in verband met de afvoer van batterijen in aanmerking 

 

Oude batterijen behoren niet tot huishoudelijk afval, omdat deze schadelijk zijn voor de 
volksgezondheid en het milieu. U kunt verbruikte batterijen kosteloos inleveren bij uw dealer of 
inzamelpunten. U bent als eindgebruiker wettelijk verplicht verbruikte batterijen in te leveren bij 
distributeurs of andere inzamelpunten! 

 

Houd rekening met heffingen in het kader van wetgeving m.b.t. het afvoeren van elektrische apparatuur 

 

Dit symbooltje betekent dat u elektrische apparaten aan het einde van hun levensduur niet als 
algemeen, huishoudelijk afval mag afvoeren. Lever uw apparaat in bij een plaatselijk inzamelpunt 
voor afvalverwerking of bij een recyclingcentrum. Dit geldt voor alle landen in de Europese Unie 
en voor andere Europese landen met inzamelsystemen voor gescheiden afval. 

 


