
RADIOBEDIENDE PROJECTORKLOK 

 

Gebruiksaanwijzingen 

 
 

 

Deze multifunctionele klok is voorzien van vele functies die u met gedetailleerde informatie verstrekken. 

De ontvangsteenheid heeft een duidelijke, eenvoudig-te-lezen display die de minimum/maximum binnen- 

en buitentemperatuur en ook de tijd en datum weergeeft. Het kan lezingen van tot op 3 afstandsensors 

ontvangen en weergeven. 

De 433 MHz technologie betekent dat er geen draadinstallatie nodig is en u de sensors op elke gewenste 

plek kunt plaatsen. 

De huidige tijd en datum worden dankzij de radiobediende functie automatisch gesynchroniseerd met het 

tijdsignaal uitgezonden vanuit Duitsland (DCF77). 

 

HOOFDEIGENSCHAPPEN: 

WEERSTATION: 
 

 
1. SNOOZE/LIGHT-toets: 

- Schakelt de projector en het achtergrondlicht in voor 5 seconden. 

- Stopt het huidige alarm wanneer het klinkt en opent de snooze-modus. 

 

2. TIJDVENSTER: 

- Toont de normale tijd en dag van de week. 

 

3. DATUM- EN TEMPERATUURVENSTER: 

- Toont de binnen/buitentemperatuur, alarmtijd en datum. 



 

4. TIME-toets: 

- Indrukken om te wisselen tussen de modus Maand/Datum en alarmtijd. 

- Voor 2 seconden ingedrukt houden om de normale tijdinstelling te openen. 

- In de normale tijdinstelling indrukken om de instellingen te doorlopen. 

 

5. ALARM-toets 

- In normale tijdweergave indrukken om ALM1 & ALM2 in/uit te schakelen. 

- In ALM1/ALM2-modus indrukken om de alarm- en vooralarmfunctie in/uit te schakelen. 

- Indrukken om het huidige alarm te stoppen wanneer de bel klinkt en de alarm- en 

snooze-functie uitschakelen. 

- In alarmtijdmodus voor 2 seconden ingedrukt houden om de instellingen voor de alarmtijd te 

openen. 

- In alarmtijdinstelling indrukken om de instellingen te doorlopen. 

 

6. UP-toets 

- In instellingsmodus indrukken om instellingswaarden te verhogen. 

- In normale tijdmodus indrukken om te wisselen tussen Kanaal 1, 2 en 3. 

 

7. DOWN-toets 

- In instellingsmodus indrukken om instellingswaarden te verlagen. 

- In normalt tijdmodus indrukken om te wisselen tussen 12/24 uurformaat. 

 

8. MAX/MIN-toets 

- Indrukken om de minimum en maximum temperatuurregistraties te controleren. 

 

9. PROJECTOR 

- Projecteert de tijd en binnen/buitentemperatuur (wisselt elke 5 seconden automatisch tussen 

binnen- en buitentemperatuur.) 

 

10. REVERSE-toets 

- Indrukken om de geprojecteerde datum om te draaien. 

 

11. FOCUS-knop 

- Past de kwaliteit aan van de geprojecteerde datum. 

 

12. DC INGANG 

- Om het apparaat van stroom te voorzien. 

 

13. RECEIVE-toets 

- Indrukken om het RC-signaal te ontvangen om de ontvangst te testen. 

 

14. °C/°F-toets 

- Indrukken om te wisselen tussen Celsius en Fahrenheit. 



 

15. NIGHT LIGHT FUNCTION ON/OFF-schakelaar 

- Schuiven om de nachtlichtfunctie in/uit te schakelen. 

 

16. NACHTLICHTSENSOR 

- Schakel deze functie in om het nachtlicht automatisch in te laten schakelen in een donkere 

omgeving. 

 

17. RESET-toets 

- Indrukken om alle waarden terug te stellen op de standaard waarden. 

- Het apparaat vereist in geval van storing mogelijk een reset. 

 

18. BATTERIJHOUDER: 

- Houdt 3 x type AA batterijen (alkaline batterijen aanbevolen). 

 

ZENDER 
 

 
 

1. LED-indicator: 

- Knippert wanneer de afstandeenheid een lezing zendt. 

 

2. CHANNEL SLIDE-SCHAKELAAR: 

- Wijst de zender toe aan Kanaal 1, 2 of 3. 

 

3. RESET: 

- Indrukken om de zender te herstarten. 

 

4. BATTERIJHOUDER: 

- Houdt 2 x type AA batterijen. 

 

5. BATTERIJKLEPJE 

 

6. HOUDER VOOR MUURMONTAGE: 

- Gebruikt om de zender op de muur te houden. 

 

7. TAFELSTEUN: 

- Gebruikt om de zender op een bureaublad te zetten. 

 



VOORDAT U DE ZENDER GEBRUIKT 
 

1. Verwijder het batterijklepje. 

2. Plaats 2 x 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. Als u de DC Adapter wilt gebruiken om de klok van stroom te voorzien, kunt u de adapter in de DC 

ingang te steken. Als u batterijen wilt gebruiken, kunt u het batterijklepje verwijderen en 3 x type AA 

batterijen in de batterijhouder plaatsen. Zorg ervoor de batterijen volgens de juiste polariteitrichting 

te installeren, zoals gemarkeerd op de batterijhouder. 

2. Plaats het batterijklepje terug. 

3. Druk op de “RESET”-toets om de klok te herstarten en het zal automatisch de zenderkanalen 

synchroniseren. 

 

OPMERKING: 

1. Het gebouwmateriaal en de positie van de zender en ontvangen beïnvloeden het effectieve bereik. 

Probeer dus verschillende locaties uit om het beste resultaat te krijgen. 

2. Plaats het apparaat uit de buurt van metalen voorwerpen en elektrische apparatuur om de 

interferentie te minimaliseren. Plaats de ontvanger en zender binnen het effectieve overdrachtbereik: 

30m in gebruikelijke omstandigheden. 

 

ONTVANGST VAN RADIOBEDIEND TIJDSIGNAAL 
De tijd en datum zijn radiogestuurd. De huidige tijd en datum worden automatisch gesynchroniseerd met 

het tijdsignaal uitgezonden vanuit Duitsland (DCF 77). 

Wanneer u het voor het eerst gebruikt (na de batterijen te installeren of op de “RESET”-toets te drukken), 

zal de klok de ontvangst van het RC-signaal binnen 5 seconden starten, terwijl de indicator voor de 

signaalsterkte knippert. 

 

SIGNAALSTERKTE INDICATOR 
 

De signaalsterkte indicator 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 signaalkwaliteit  



 
Zwakke signaalkwaliteit 

 
Acceptabele signaalkwaliteit  

 
Uitstekende signaalkwaliteit 

 

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. Probeer niet om het signaal te ontvangen op een bewegend voertuig, zoals een auto of trein. 

 

HANDMATIGE TIJDINSTELLING 
 

Als u buiten bereik bent van de Radiogestuurde Zender of als de ontvangst niet bereikbaar is, kunt u de 

tijd handmatig instellen. De klok zal automatisch de ontvangen tijd synchroniseren zodra het 

zendersignaal weer wordt ontvangen. 

 

1. Houd in normale tijd modus de “TIME”-toets 2 seconden ingedrukt totdat de Jaarcijfers knipperen. 

2. Druk op de “UP”- of “DOWN”-toets om de waarde aan te passen. 

3. Druk nogmaals op de “TIME”-toets, de Maandcijfers knipperen en u kunt op de “UP”- of 

“DOWN”-toets om de waarde aan te passen. 

4. Herhaal de hierboven beschreven procedure om de tijd als volgt in te stellen: Jaar > Maand > 

Datum > Uur > Minuut > Seconde > Dagtaal. 

5. Druk op de “TIME”-toets om de instelling op te slaan en te verlaten of wacht 30 seconden zonder op 

een toets te drukken om de instelling automatisch te verlaten. 

 

ALARM- EN SNOOZE-INSTELLING 
 

1. Druk in normale tijdmodus op de “TIME”-toets om ALM1 of ALM2 te selecteren. 

2. Houd in ALM1/ALM2-modus de “ALARM”-toets 2 seconden ingedrukt totdat de Uurcijfers knipperen. 

3. Druk op de “UP”- of “DOWN”-toets om de waarde aan te passen. 

4. Herhaal de hierboven beschreven procedure om de tijd als volgt in te stellen: Uur > Minuut 

5. Druk op de “ALARM”-toets om de instelling op te slaan en te verlaten of wacht 30 seconden zonder 

op een toets te drukken om de instelling automatisch te verlaten. 

 

OPMERKING: 

 

1. Het alarm zal automatisch worden ingeschakeld wanneer u de alarmtijd instelt met het icoontje “ ” 



of “ ” weergegeven. 

2. Het dubbele alarmontwerp (ALM1&ALM2) van dit toestel biedt u meer gemak, en u kunt eventueel 

twee alarmtijden instellen. 

 

ALARM & TEMPERATUUR VOORALARMFUNCTIES GEBRUIKEN 
 

1. Stel de alarmtijd in zoals beschreven in de vorige sectie. 

2. Druk in normale tijdmodus eenmaal op de “ALARM ”-toets om ALM1 in te schakelen, tweemaal om 

ALM2 in te schakelen en driemaal om beide ALM1 en ALM2 in te schakelen, met de belicoontjes 

weergegeven op de LCD. Druk de toets nog een keer in om beide ALM1 en ALM2 uit te schakelen, 

de icoontjes zullen verdwijnen. 

3. Druk in ALM1/ALM2-modus eenmaal op de alarmtoets om ALM1/ALM2 in te schakelen, druk 

tweemaal op de toets om de vooralarmfunctie in te schakelen, met het icoontje “ ” weergegeven op 

de LCD. Druk het nogmaals in om beide alarm- en vooralarmfuncties uit te schakelen, de icoontjes 

zullen 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. U kunt 

ook op de “SNOOZE/ LIGHT”-toets drukken om het huidige alarm te stoppen en de snooze-modus 

te openen. Het belicoontje zal blijven knipperen. 

4. Zodra de snooze-functie is ingeschakeld, zal het in 4 stappen verhogende alarm op intervallen van 5 

minuten klinken. Het alarm duurt 120 seconden. 

5. De snooze-functie zal niet stoppen totdat u op de “ALARM”-toets drukt om het alarm en de 

snooze-functie uit te schakelen.  

 

REGISTRATIES LEZEN VAN DE BINNEN/BUITENTEMPERATUUR 
 

U kunt de temperatuureenheid wisselen tussen °C voor Celsius en °F voor Fahrenheit door op de 

“°C/°F”-toets te drukken. 

 

OPMERKING: 

 
1. Als er geen signalen worden vervangen of als de overdracht is verstoord, zal “—” op de LCD 

verschijnen. 

2. Plaats de klok of zender in een andere locatie en zorg ervoor dat de overdracht binnen het effectieve 

bereik is van ca. 30m. 

3. Als het na verschillende pogingen nog niet lukt, probeer de klok dan a.u.b. grondig terug te stellen. 

Probeer uit waar uw multifunctionele klok de signalen het beste ontvangt. 

 

MAX/MIN TEMPERATUURREGISTRATIES CONTROLEREN EN WISSEN 



 
1. Druk eenmaal op de “MAX/MIN”-toets om de maximum temperatuurregistraties te controleren. Druk 

het tweemaal in om de minimum registraties te controleren. Druk nog een keer in om te verlaten. 

2. Houd “MAX/MIN” voor 3 seconden ingedrukt om de maximum en minimum temperatuurregistraties 

te wissen, er zal een “pieptoon” klinken. 

 

MAX temperatuurregistratie 

 
MIN temperatuurregistratie 

 
 

HET KANAAL WEERGEVEN 
 

Het standaard kanaal is Kanaal 1. Druk in normale tijdmodus op de “UP”-toets om de kanalen van 1 tot 3 

weer te geven. De kanalen kunnen ook automatisch worden gewisseld door de “UP”-toets 2 seconden 

ingedrukt te houden, er zal een “pieptoon” klinken. 

 

DE PROJECTOR GEBRUIKEN 
 

Druk op de SNOOZE/LIGHT-toets om de projector in te schakelen, draai de projector om de lichtbundel 

op een donkere achtergrond te richten binnen 1-4 meter; de geprojecteerde gegevens zullen op de 

donkere achtergrond worden weergegeven, zoals in het volgende diagram. 

 

 

Opmerking: 
1. Druk eenmaal op de SNOOZE/LIGHT-toets, het achtergrondlicht en de projectie duren 5 seconden, 

druk vervolgens op de “ ”-toets om de geprojecteerde gegevens om te draaien. 

2. Bij gebruik van de netadapter is de projector altijd aan. 

3. De hoek waaronder de projector gedraaid kan worden is ±90º. 

4. Stel de FOCUS-knop af om de kwaliteit van de geprojecteerde gegevens te verbeteren. 

 

TEMPERATUURTREND 
 

De temperatuurtrend-indicator toon de trend van schommelingen in de komende aantal minuten. Pijltjes 

tonen een stijgende, stabiele of vallende trend. 

Pijlindicator 
   



Druktrend Stijgen Stabiel Vallen 

 

 

LAGE BATTERIJ INDICATOR 
Wanneer de LCD gedimd raakt, dient u de 3 x type AA batterijen onmiddellijk te vervangen; terwijl als de 

lage batterij indicator “ ” weergeeft in het venster van de buitentemperatuur, betekent dit dat het 

batterijvermogen van de zender te laag is en u de 2 x type AA batterijen onmiddellijk dient te vervangen. 

 

Zender’s lage batterij indicator 

 
 

SPECIFICATIES 

 

HOOFDEENHEID 
 

Bedrijfsbereik: -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:  WWVB/DCF/MSF 

 

AFSTANDSENSOR 
 

Bedrijfsbereik: -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:  433MHz 

 

Aantal afstandsensoren: tot op 3 stuks 

 

RF zendbereik: maximum 30 meter 

 

Temperatuurmeetcyclus: ca. 60-64 seconden 

 

VOEDING 
 

Hoofdeenheid: 4,5V, gebruik 3 x AA 1,5V 



 

Afstandsensor: 3V, gebruik 2 x AA 1,5V 

 

AFMETINGEN 
 

Hoofdeenheid: 136(B) x 91(H) x 40(D) mm 

 

Afstandsensor: 65(B) x 115(H) x 20(D) mm 

 

 

Milieueffecten op radio-ontvangst 
Het klok behoudt de exacte tijd via draadloze technologie. Zoals met alle draadloze apparatuur kan de 

ontvangstkwaliteit in de volgende omstandigheden worden aangetast: 

• lange zendafstand  

• in de buurt van bergen en valleien 

• in de buurt van snelwegen, spoorwegen, vliegvelden, hoogspanningskabels, enz.  

• in de buurt van bouwterreinen 

• in de buurt van hoge gebouwen 

• binnenin betonnen gebouwen 

• in de buurt van elektrische apparatuur (computers, TV’s, enz.) en metalen structuren 

• binnenin bewegende voertuigen 

Plaats het klok op een locatie met een optimaal signaal, bijv. dicht bij een raam en uit de buurt van 

metalen oppervlaktes of elektrisache apparatuur. 

 
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 alkaline batterijen, 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. 
 
 
 


