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Algemene veiligheidsvoorschriften 
• Dit apparaat is geen speelgoed. Plaats en gebruik dit apparaat buiten bereik van kinderen. 
• Gebruik dit apparaat in een droge en stofvrije omgeving, niet blootgesteld aan vochtigheid, trillingen, permanente hitte of 

koude en mechanische spanningen. 
• Laat verpakkingsmaterialen niet lichtzinnig rondliggen, plastic folie/zakjes, polysterenen onderdelen enz. kunnen gevaarlijk 

speelgoed zijn voor kinderen. 
• Gebruik het apparaat niet wanneer deze zichtbare externe schade vertoont op de behuizing, of in het geval van storing. B. on 

the housing, or in case of malfunction. In geval van twijfel, laat de apparatuur inspecteren door een gekwalificeerde elektricien 
of door onze klantendienst. 

• Het apparaat dient alleen te worden gebruikt met de meegeleverde, originele AC/DC-adapter! 
• Dit apparaat dient nooit te worden geopend en mag niet zelf worden gerepareerd. 
 
 

Omgevingseffecten op ontvangst 
Het station behoudt nauwkeurig de 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, rails, 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 het station op een plek met optimale signalen, d.w.z. dicht in de buurt van een raam en uit de buurt van metalen 
oppervlaktes of elektrische apparaten. 
 
 

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. 
• 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. 
 
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. 
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HOOFDEIGENSCHAPPEN 
Weerstation 

 

1) [SNOOZE]-toets 
Stopt het huidige alarm wanneer het klinkt en opent de 
sluimermodus. 
 

11) [TUNE]-toets 
Schakel de LUS-functie uit en houd de toets [TUNE] 
ingedrukt om de kleur handmatig in te stellen. 

2) [ ]-toets 
Indrukken om de geprojecteerde gegevens 180° om te 
draaien. 
 

12) FOCUS-knop 
De scherpte aanpassen van de geprojecteerde gegevens. 

3) PROJECTOR 
Projecteer de tijd en binnen/buitentemperatuur (wisselt 
automatisch tussen binnen- en buitentemperatuur elke 5 
seconden). 
 

13) [MAX/MIN]-toets 
Indrukken om de minimum en maximum 
temperatuurregistraties te controleren. 

4) LCD-scherm 14) [RCC]-toets 
Indrukken om het RC-signaal te ontvangen om de ontvangst 
te testen. 
 

5) [TIME]-toets 
Indrukken om te wisselen tussen de modus Maand/Datum en 
alarmtijd. 
Voor 2 seconden ingedrukt houden om de tijdinstelling te 
openen. 
In de normale tijdinstelling, indrukken om de instellingsmodus 
te doorlopen. 
 

15) °C/°F-toets 
Indrukken om te wisselen tussen Celsius en Fahrenheit. 
 

6) [ALARM]-toets 
In de normale tijdweergave, indrukken om ALM 1 & ALM 2 in 
of uit te schakelen. 
In modus ALM 1/ALM 2, indrukken om de vooralarm- en 
alarmfunctie in of uit te schakelen. 
Indrukken om het huidige alarm te stoppen wanneer de bel 
klinkt en de alarm- en sluimerfunctie uitschakelen. 
In alarmtijdmodus voor 2 seconden ingedrukt houden om de 
instellingen voor de alarmtijd te openen. 
In de alarmtijdinstelling, indrukken om de instellingsmodus te 
doorlopen. 
 

16) [RESET]-toets 
Indrukken om alle waarden terug te stellen op de standaard 
waarden. 
Het apparaat vereist in geval van storing mogelijk een reset. 
 

17) [OFF/LO/HI]-schuifschakelaar 
Verschuiven om het achtergrondlicht in of uit te schakelen. 
 

18) DC-ingang 
 

7) [UP]-toets 
In instellingsmodus indrukken om instellingswaarden te 
verhogen. 
In normale tijdmodus indrukken om te wisselen tussen 
Kanaal 1, 2 en 3. 
 

19) Batterijklepje 
Accomodeert de lithiumbatterij CR2032 voor back-up 
(LED-achtergrondlicht werkt alleen met DC-voeding). 
 

8) [DOWN]-toets 
In instellingsmodus indrukken om instellingswaarden te 
verlagen. 
In normale tijdmodus, indrukken om te wisselen tussen 12/24 
uurformaat. 
 

 

9) [LOOP]-toets 
Druk op de [LOOP]-toets om de kleurwijziging van het 
achtergrondlicht in of uit te schakelen. 
 

 

10) [RAINBOW]-toets 
Schakel de LUS-functie uit en druk op de toets [RAINBOW] 
om het achtergrondlicht als volgt van kleur te laten 
veranderen:  
wit > rood > oranje > geel > groen > cyaan > blauw > paars 
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Zender 
 

1) LED-indicator 
Knippert wanneer de afstandeenheid een lezing zendt. 
 

2) Steun voor muurmontage 
Gebruikt om de zender op de muur te houden. 
 

3) [RESET]-toets 
Indrukken om de zender te herstarten. 
 

4) [CHANNEL]-schuifschakelaar 
Wijst de zender toe aan Kanaal 1, 2 of 3. 
 

5) Batterijvak 
Accommodeert 2x type AA batterijen 
 

 
 

VÓÓR INGEBRUIKNAME VAN DE ZENDER 
 

1. Verwijder het batterijklepje 
2. Plaats 2x type AA batterijen in de batterijhouder. Zorg ervoor de batterijen volgens de juiste polariteitrichting 

te installeren, zoals gemarkeerd op de batterijhouder. 
3. Plaats het batterijklepje terug. 

 

Opmerking: 1. Nadat het kanaal eenmaal is toegewezen aan één zender, kunt u dit alleen veranderen door de 
batterijen te verwijderen of het apparaat terug te stellen. 

2. Plaats de zender niet in direct zonlicht, regen of sneeuw. 
 
 

WEERSTATION 
 

1. Steek dee adapter in de DC-ingang. 
2. Druk op de toets [RESET] om de klok te herstarten en de kanalen van de zender automatisch te 

synchroniseren. 
 

Opmerking: 1. Als er geen signalen worden vervangen of als de signaaloverdracht is verstoord, zal “-” op de LCD 
verschijnen. 

2. Plaats de ontvanger en zender binnen het effectieve overdrachtbereik: 30 m in een vrij veld. 
 
 

ONTVANGST VAN RADIOGESTUURD TIJDSIGNAAL 
 

De tijd en datum zijn radiogestuurd. De huidige tijd en datum worden automatisch gesynchroniseerd met het 
tijdsignaal uitgezonden in Duitsland. Wanneer voor het eerst gebruikt (na installatie van de batterijen of indrukken van 
de toets [RESET]), zal de klok binnen 5 minuten het RC-signaal beginnen te ontvangen terwijl de signaalsterkte-
indicator knippert. 
 
 

SIGNAALSTERKTE INDICATOR 
 

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: 
     

 

 Geen signaal Zwak signaal Acceptabel signaal Uitstekend signaal  
 
Opmerking: 1. Het apparaat zal dagelijks naar het tijdsignaal zoeken om 2:00, 8:00, 14:00 en 20:00. 

2. Plaats het toestel altijd uit de buurt van storingsbronnen, zoals TV-toestellen, computers enz. 
3. Plaats het toestel niet op of naast metalen platen. 
4. Omsloten ruimtes zoals een vliegveld, kelder, torenblok of fabriek zijn niet aanbevolen. 
5. Start de ontvangst niet in een bewegend voertuig of een trein. 

 
 

HANDMATIGE TIJDINSTELLING 
 

Als u buiten bereik bent van de radiogestuurde zender of als de ontvangst onmogelijk is, dan kunt u de tijd handmatig 
instellen. De klok zal automatisch de ontvangen tijd synchroniseren zodra het zendersignaal weer wordt ontvangen. 
1. In normale tijdmodus, houd de toets [TIME] voor 2 seconden ingedrukt om de jaarinstelling te openen. 
2. Druk op de toets [UP] of [DOWN] om de gewenste waarde in te stellen. 
3. Druk nogmaals op de toets [TIME] en de maandcijfers beginnen te knipperen. Druk nu op de toets [UP] of 

[DOWN] om de gewenste waarde in te stellen. 
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4. Herhaal de hierboven beschreven procedure om de tijd als volgt in te stellen: Jaar > Maand > Datum > Uur > 
Minuut > Seconde > Weekdag-Taal (GB, FR, DE, ES, IT) 

5. Druk op de toets [TIME] om de instellingen op te slaan en te verlaten of wacht 30 seconden zonder op een toets 
te drukken om automatisch te verlaten. 

 
ALARM- EN SLUIMERINSTELLING 
 

1. In normale tijdmodus, druk op de toets [TIME] om ALM 1 of ALM 2 te selecteren. 
2. In modus ALM1/ALM 2, houd de toets [ALARM] voor 2 seconden ingedrukt totdat de alarmuren knipperen. 
3. Druk op de toets [UP] of [DOWN] om de waarde te veranderen. 
4. Herhaal de hierboven beschreven procedure om de tijd als volgt in te stellen: Uur > Minuut 
5. Druk op de toets [ALARM] om de instellingen op te slaan en te verlaten of wacht 30 seconden zonder op een toets 

te drukken om automatisch te verlaten. 
 

Opmerking: 1. Het alarm zal automatisch worden ingeschakeld wanneer u de alrmtijd instelt en het icoontje “  1” 

of “  2” wordt weergegeven. 
2. De dubbele alarmfunctie (ALM 1 & ALM 2) van dit apparaat biedt u meer comfort en laat u indien 

gewenst 2 alarmen instellen. 
 
 

ALARM & TEMPERATUUR VOORALARMFUNCTIES GEBRUIKEN 
 

1. Stel de alarmtijd in zoals beschreven in de vorige sectie. 
2. In normale tijdmodus, druk eenmaal op de toets [ALARM] om ALM 1 in te schakelen, tweemaal om ALM 2 in te 

schakelen en driemaal om beide ALM 1 en ALM 2 in te schakelen, de betreffende alarmicoontjes zullen op de 
LCD verschijnen. 
Druk nogmaals op de toets om beide ALM 1 en ALM 2 uit te schalelen, de icoontjes zullen nu verdwijnen. 

3. In modus ALM 1/ALM 2, druk eenmaal op de toets [ALARM] om ALM 1/ALM 2 in te schakelen of tweemaal om 
het vooralarm in te schakelen, het icoontje “LO” zal op de LCD verschijnen. Druk nogmaals op de toets om beide 
het alarm en vooralarm uit te schakelen, het icoontje “LO” en het alarmicoontje zullen nu verdwijnen. 

 

Opmerking: 1. Om het temperatuur-vooralarm in te schakelen, moet ALARM ingeschakeld zijn. 
2. Het temperatuur-vooralarm kan 30 minuten eerder dan het alarm klinken, vooropgesteld dat de 

buitentemperatuur lager is dan -3°C (26°F). 
3. Als u tijdens de alarmperiode niet op een toets drukt, zal het alarm automatisch uitschakelen. Het 

alarm zal voor 2 minuten klinken. 
4. Druk op de toets [SNOOZE] om het huidige alarm te stoppen en de sluimerfunctie in te schakelen. 

Het alarmicoontje zal blijven knipperen. Na 5 minuten gaat het alarm opnieuw af. De sluimerfunctie 
kan voor 24 uur lang worden herhaald. 

5. Druk op de toets [ALARM] om de alarmfunctie uit te schakelen. 
 
 

WEERSVOORSPELLINGFUNCTIE 
 

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

 
Zonnig 

 

 

 
 

Bewolkt 
 

 

 
 

Halfbewolkt 
 

 
 

Regenachtig 
 

 
 

Sneeuw 
 

 

 
KLEURWIJZIGING VAN DE DISPLAY 
 

1. Druk op de toets [LOOP] om de kleurwijziging van het achtergrondlicht in of uit te schakelen. 
2. Schakel de lusfunctie uit en druk op de toets [RAINBOW] om het achtergrondlicht als volgt van kleur te laten 

veranderen: wit > rood > oranje > geel > groen > cyaan > blauw > paars 
3. Schakel de lusfunctie uit en druk op de toets [TUNE] om de kleur handmatig in te stellen. 
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MAX/MIN TEMPERATUURREGISTRATIES CONTROLEREN EN WISSEN 
 

1. Druk eenmaal op de toets [MAX/MIN] om de maximale temperatuurregistraties te controleren. Druk het tweemaal 
in om de minimale registraties te controleren. Druk nog een keer in om te verlaten. 

2. Houd de toets [MAX/MIN] voor 3 seconden ingedrukt om de maximale en minimale temperatuurregistraties te 
wissen, dit wordt bevestigd door een pieptoon. 

 

  
MAX temperatuurregistratie MIN temperatuurregistratie 

 
 

HET KANAAL WEERGEVEN 
 

Het standaard kanaal is Kanaal 1. In normale tijdmodus, druk op de toets [UP] om de kanalen weer te geven van 1 tot 
3. U kunt de kanalen ook automatisch laten wisselen door de toets [UP] voor 2 seconden ingedrukt te houden, dit 
wordt bevestigd door een pieptoon. 
 
 

DE PROJECTOR GEBRUIKEN 
 

Draai de projector om de lichtbundel op een oppervlakte binnen 1-4 m te richten, de 
geprojecteerde gegevens zullen op de donkere achtergrond worden weergegeven 
volgens het diagram hieronder. 
Opmerking: 1. Zolang het apparaat op DC-voeding werkt, blijven de geprojecteerde 

gegevens altijd ingeschakeld. 
2. Druk op de toets [ ] om de geprojecteerde gegevens om te 

draaien. De rotatiehoek van de projector is +/- 180°. 
3. Gebruik de FOCUS-knop om de scherpte van de geprojecteerde 

gegevens aan te passen. 
 
 

TEMPERATUURTREND 
 

De temperatuurtrend-indicator toon de trend van schommelingen in de komende aantal minuten. Pijltjes tonen een 
stijgende, stabiele of vallende trend. 
 
Pijlindicator  
Temperatuurtrend Stijgen Stabiel Vallen 
 
 

LAGE BATTERIJ INDICATOR 
 

Als de lage batterijindicator “ ” weergeeft in het buitentemperatuurvenster, betekent dit dat de batterijcapaciteit van 
de zender te laag is en u de batterijen onmiddellijk door 2x type AA batterijen dient te vervangen. 
 

Opmerking: 1. Als de batterijcapaciteit van de zender te laag is, installeer 2x type AA batterijen en druk op de toets 
[RESET] van de zender en op de toets [SENSOR] van het hoofdapparaat om de tijd en temperatuur 
automatisch te ontvangen. 

2. Opgelet! Dank verbruikte apparaten of batterijen a.u.b. op milieuvriendelijke wijze af. 
 
 

SPECIFICATIES 
 

HOOFDEENHEID 
 

Temperatuurbereik: -5°C~50°C 23°F~122°F 
Resolutie: 0,1°C/°F (boven -10°C/14°F) 1°C/°F (onder -10°C/14°F) 
Radiogestuurd signaal: DCF  
 
AFSTANDSENSOR 
 

Temperatuurbereik: -20°C~60°C -4°F~140°F 
Resolutie: 0,1°C/°F (boven -10°C/14°F) 1°C/°F (onder -10°C/14°F) 
RF zendfrequentie: 433 MHz  
Aantal afstandsensoren: Tot op 3 eenheden  
RF overdrachtbereik: Maximum 30 m (vrij veld)  
Temperatuurmeetcyclus: Ca. 60-64 seconden  
 
VOEDING 
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Hoofdeenheid: AC/DC-adapter 4,5 V, 300 mA lithiumbatterij CR2032 voor back-up 
Afstandsensor: 3V, gebruik 2x AA 1,5 V (alkalinebatterij aanbevolen) 
 
AFMETINGEN 
 

Hoofdeenheid: 163 x 80 x 56 mm 
Afstandsensor: 65 x 100 x 35 mm 
 


