
WS 8009 - Radiografische wandklok 
 

Gebruikshandleiding 

                        Voorzijde                                             Achterkant 

 

Deel A         Deel B         Deel D 

A1: Radiografische tijd    B1: "SNOOZE" toets      D1: Muurgaatje 

A2: Temperatuur     B2: "MODE" "SET" toets    D2: Staand 

A3: Datum en weekdag     B3: "+" "12/24" toets        D3: Batterijvak 

A4: DCF symbool     B4: "-" "°C/°F" toets 

A5: Wekkersymbool   B5: "ALARM ON/OFF" toets                                        

A6: Vochtigheid 

 

Instellingen en radiografische radio 
 Installeer 3 x C batterijen (niet inbegrepen) en let daarbij op de correcte polariteit (+/-) markeringen binnen in de batterijhouder. 

 Zodra de batterijen geplaatst zijn, zal de wekker automatisch het DCF frequentiesignaal zoeken (het “ ” symbool op de LCD 

display knippert). 

Het “ ” symbool knippert als het DCF frequentiesignaal gezocht wordt. 

Het “ ” symbool betekent dat het signaal ontvangen is. 

"DST" aanduiding verschijnt als het DCF frequentiesignaal de zomertijd doorgeeft. 

 De wekker zoekt automatisch iedere dag om 3:00 am het tijdssignaal om altijd de juiste tijd te kunnen weergeven. Als er geen 

goed bereik is, zal het zoeken onderbroken worden (het symbool “ ” op de display houdt op te knipperen) en wordt om 4:00 

am, 5:00 am, 6:00 am automatisch hervat.  

 Het tijdssignaal kan ook handmatig gezocht worden door op de wekker de “ ” (B4) toetsen voor 2 seconden ingedrukt te 

houden. Indien er gedurende 10 minuten geen bereik is, wordt het zoeken onderbroken (het “ ” symbool op het display zal 

verdwijnen) en wordt het uur erna herhaald. Als bijvoorbeeld het zoeken om 8:20 am onderbroken wordt, zal het om 9:00 hervat 

worden. 

 Houd de (B4) toetsen voor 3 seconden ingedrukt om het zoeken te onderbreken. 

 

Opmerkingen: 

 Verwijder en plaats de batterijen opnieuw als de wekker niet goed functioneert. 

 Zet de wekker niet dicht bij storingsbronnen zoals computermonitoren of tv-toestellen. 

 De toetsen zijn tijdens het zoeken naar de DCF tijdssignaal buiten werking. Om de toetsen te kunnen gebruiken moet het 

signaal ontvangen zijn of moet het zoeken handmatig worden onderbroken  

 Gebruik de wekker niet in de badkamer of in andere vochtige ruimtes. 

 De wekker raakt alle informatie kwijt zodra de batterijen verwijderd worden. 

 

Handmatige tijdsinstelling 
1. Druk op de "MODE" toets (B2) tot de uurcijfers gaan knipperen. 

2. Druk op "+" (B3) of "-" (B4) om uur, minuten, seconden, jaar, maand/dag volgorde aan te passen, de taal voor de maand-, 

datum- en week, tijdszone.  

3. Druk bij iedere instelling ter bevestiging op de "MODE" toets (B2). 

 

 

Opmerkingen: 

De dagen kunnen in 8 verschillende talen aangeduid worden: Duits, Engels, Deens, Nederlands, Italiaans, Spaans, Frans en 

Russisch. De talen en bijbehorende afkorting voor de weekdagen worden als volgt aangeduid: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De tijdzonefunctie wordt gebruikt in landen die het DCF tijdssignaal kunnen ontvangen maar waar een andere tijdszone geldt 

dan in Duitsland. 

 Wanneer het in een bepaald land de tijd een uur  voorloopt op die van Duitsland,  moet de tijdszone op + 1 worden gezet. Op 

deze manier wordt de tijd die met het signaal is doorgegeven, met een uur gecorrigeerd.  

 Seconden kunnen slecht naar nul worden gecorrigeerd. 

 Druk op "+" 12/24 (B3) om de 12/24 uuraanduiding in te stellen. 

 

Wekker instellen 
1. Druk op "MODE" (B2) om de wektijd weer te geven 

2. Houd "MODE" (B2) ingedrukt tot de uuraanduiding gaat knipperen. 

3. Druk of houd "▲" (B3) "▼" (B4) ingedrukt om de tijd aan te passen. 

4. Druk bij iedere instelling ter bevestiging op "MODE" (B2).  

 

Wekker en snooze-functie 
1. Druk op "ALARM ON/OFF" (B5) om de wekker aan/uit te zetten. 

2. Het “ ” symbool zal verschijnen als de wekker aanstaat. 

3. Als de wekker afgaat, druk dan op "SNOOZE" (B1) om de snooze-functie in werking te stellen en de "Zz" aanduiding zal nu op 

de display gaan knipperen.  Het weksignaal wordt voor 5 minuten onderbroken en zal dan opnieuw afgaan. De snooze-toets 

kan nu opnieuw ingedrukt worden.  

4. De snooze en wekkerfunctie kunnen heel simpel uitgeschakeld worden door op een willekeurige knop te drukken. 

 

Thermometer 
Druk op "°C/°F" om de temperatuursaanduiding in Celsius of Fahrenheit te selecteren. 

 

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. 

Taal Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 

Duits, GER SO MO DI MI DO FR SA 

Engels, ENG SU MO TU WE TH FR SA 

Deens, DAN SO MA TI ON TO FR LO 

Nederlands, NET ZO MA DI WO DO VR ZA 

Italiaans, ITA DO LU MA ME GI VE SA 

Spaans, ESP DO LU MA MI JU VI SA 

Frans, FRA DI LU MA ME JE VE SA 

Russisch, RU BC NH BT CP HT NT CY 



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. 

 

Gebruik het product alleen voor het doel waarvoor deze bestemd! 

 

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. 

 

 


