
WT 197 GEBRUIKSHANDLEIDING  
RADIOBEDIENDE ALARMKLOK MET TEMPERATUUR EN KALENDER 
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INSTALLATIE 
U dient de klok voor de beste ontvangst van het radiobediende signaal dicht in de buurt van een 
raam te houden en uit de buurt van metalen oppervlaktes, elektrische apparatuur en magnetische 
velden.  

BATTERIJEN INSTALLEREN 
1. Schuif het batterijklepje open op de onderzijde van uw apparaat.  
2. Plaats 3 x AAA batterijen in de batterijhouder en let hierbij op de correcte + / - 

polariteitmarkeringen binnenin de batterijhouder.  
3. Plaats het batterijklepje terug. Uw klok is nu klaar voor gebruik.  

OMGEVINGSEFFECTEN OP ONTVANGST 
Uw radiobediende klok neemt nauwkeurig de tijd waar via draadloze technologie. Zoals met alle 
draadloze apparatuur, kan de ontvangstcapaciteit worden aangetast in, maar niet beperkt tot, de 
volgende omstandigheden: 

 Lange zendafstand.  
 Nabij bergen en valleien. 
 Tussen hoge gebouwen. 
 Nabij spoorwegen, hoogspanningkabels, enz.  
 Nabij snelwegen, vliegvelden, enz. 
 Nabij bouwterreinen. 
 Binnenin betonnen gebouwen. 
 Nabij elektrische apparatuur. 
 Nabij computers en TV’s. 
 Binnenin bewegende voertuigen. 
 Nabij metalen gebouwen. 

Plaats uw klok op een plek met een optimaal signaal, d.w.z. dicht in de buurt van een raam en uit de 
buurt van metalen oppervlaktes of elektrische apparatuur.  

DCF-SIGNAALONVANGST EN SIGNAALINDICATOR  

Zodra uw klok is ingeschakeld, start het de ontvangst van het DCF-signaal. Het  icoontje knippert.  

Zwak of geen DCF-signaal (alleen het  icoontje knippert) 

Sterke DCF-signaalontvangst (  icoontje knippert) 

Geslaagde Ontvangst (  icoontje blijft constant) 

Mislukte Ontvangst (  icoontje verdwijnt) 

Automatische Ontvangst en Handmatige Ontvangst 
Uw klok start dagelijks de automatische ontvangst om 1:00, 2:00, 3:00. Als de klok het DCF-
tijdsignaal om 3:00 niet heeft ontvangen, zal het de ontvangst starten om 4:00. Als de ontvangst weer 
mislukt, zal het de ontvangst starten om 5:00. Als het nogmaals mislukt, zal het de automatische 
ontvangst de volgende dag weer om 1:00 starten. 

Handmatige ontvangst: u hoeft slechts eenmaal op de toets WAVE te drukken om de handmatige 
ontvangst te starten. Houd WAVE voor 2 seconden ingedrukt om de handmatige ontvangst te 
stoppen.  

Opmerking: wanneer uw klok bezig is met ontvangst van het radiobediende tijdsignaal, functioneren 
geen van de toetsen met uitzondering van de snooze/lichttoets.  
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KALENDER, 12/24 FORMAAT EN TIJD INSTELLEN  

1. Houd SET voor 2 seconden ingedrukt, de tijdcijfers veranderen in een knipperende “24 Hr”, 
druk op +/- om het “12 Hr” tijdformaat of “24 Hr” tijdformaat te selecteren. Wanneer u 12HR 
selecteert, zal AM of PM worden weergegeven.  

2. Druk vervolgens nogmaals één keer op SET, de tijdcijfers veranderen in een knipperende “00”. 
Druk op de +/- toets om uw tijdzone te selecteren: 

“00” = GMT +1 uur (bijv. Duitsland) 
“01” = GMT +2 uur (bijv. Finland) 
“-01” = GMT 00 uur (bijv. Verenigd Koninkrijk) 

3. Druk vervolgens nogmaals één keer op SET en de uurcijfers beginnen te knipperen. Druk op de 
+/- toets om de uren in te stellen.  

4. Druk vervolgens nogmaals één keer op SET en de minuutcijfers beginnen te knipperen. Druk 
op de +/- toets om de minuten in te stellen.  

5. Druk vervolgens nogmaals één keer op SET, de tijdcijfers veranderen in het jaar “2009” en 
knipperen. Druk op +/- om het jaar in te stellen.  

6. Druk vervolgens nogmaals één keer op SET en de maandcijfers knipperen. Druk op + / - om de 
maand in te stellen.  

7. Druk vervolgens nogmaals één keer op SET en de datumcijfers knipperen. Druk op + / - om de 
datum in te stellen. 

8. Druk vervolgens nogmaals één keer op SET en de cijfers voor de dag van de week knipperen. 
Druk op de +/- toets om de taal te selecteren voor de dag van de week. 

EN = Engels 
GE = Duits 
FR = Frans 
IT = Italiaans 
DU = Nederlands 
SP = Spaans 
DA = Deens 

9. Druk op SET om terug te keren naar de normale modus of druk voor ca. 30 seconden op geen 
enkele toets en de normale modus wordt automatisch hersteld.  

HET INSTELLEN VAN DE ALARMTIJD  
Houd ALM SET / ON-OFF eenmaal ingedrukt, de tijdcijfers veranderen in de cijfers van de alarmtijd 
“0:00 AL” en de uurcijfers knipperen. Druk vervolgens op +/- om de gewenste uren van de alarmtijd 
in te stellen.  

Druk eenmaal op ALM SET / ON-OFF en de minuutcijfers van de alarmtijd knipperen. Druk 
vervolgens op +/- om de gewenste minuten van de alarmtijd in te stellen.  

Druk eenmaal op ALM SET / ON-OFF om terug te keren naar de normale modus of druk voor ca. 30 
seconden op geen enkele toets en de normale modus wordt automatisch hersteld. 

UW ALARM IN- OF UITSCHAKELEN  
Druk eenmaal op ALM SET / On-Off om het dagelijkse alarm in of uit te schakelen. Wanneer de 

alarmfunctie is ingeschakeld, verschijnt het  icoontje tussen de uur- en minuutcijfers. 
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HET SNOOZE-ALARM GEBRUIKEN  
Zodra de ingestelde alarmtijd is bereikt, zal uw klok een piepgeluid laten horen om u te wekken. Het 

 icoontje zal knipperen. 

1) Druk eenmaal op SNOOZE bovenop de klok om het alarm tijdelijk te stoppen, het “ ” en “Zz”
icoontje blijven knipperen. Het alarm zal na 5 minuten weer klinken.  

2) Druk eenmaal op ALM SET / ON-OFF om het alarm te stoppen, de alarmtoon zal stoppen en 

het  icoontje blijft constant. Het alarm zal de volgende dag op dezelfde tijd weer klinken.  

Alarmduur: 2 minuten  

TEMPERATUUR WEERGEVEN IN GRADEN °C OF °F 
U hoeft slechts op – (°C/°F) te drukken om de temperatuurweergave te wisselen tussen graden °C of 
graden °F.  

PROBLEEMOPLOSSING  
In het geval dat uw klok onverklaarbare informatie of cijfers weergeeft, kan dit liggen aan 
elektrostatische ontlading of interferentie door andere apparatuur. Druk op de RESET toets bovenop 
uw klok. Uw klok zal worden teruggesteld op de standaard instelling voor de tijd en kalender en de 
klok begint weer met ontvangst van het radiobediende tijdsignaal. 

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR UW RADIOBEDIENDE KLOK 
1. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, water of direct zonlicht.  
2. Laat het niet in contact komen met bijtende materialen.  
3. Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten, teveel stof of vochtigheid.  
4. Open nooit de interne achterbehuizing en modificeer geen enkele onderdelen van dit apparaat.  

SPECIFICATIES  

Temperatuurbereik binnenshuis: -10°C tot +50°C (+14,2°F tot +122°F) 
Temperatuurresolutie 0,1°C 
Alarmduur 2 minuten 
Snoozeduur 5 minuten 

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. 
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