
 

WT 514 - PROJECTIE-WEKKKER 
Gebruikshandleiding 
 
 
KENMERKEN 
 
 Kwartsklok 
 12/24 h tijdsaanduiding 
 Datum en weekdag aanduiding 
 Binnentemperatuur-display in °C/°F 
 Binnenluchtvochtigheid-display 
 MIN/MAX vermelding 
 12 h temperatuur-historie 
 Voel goed indicator (Smiley) 
 Voorspelling van weersituatie 
 Alarm met sluimerfunktie 
 Projectie van uurtijd en weersvoorspelling 
 Projectie met instelbare projectie-richting 

 
 
COMFORTNIVEAU INDICATIE 
 
 

DROOG COMFORTABEL 
NAT 

 
GEEN ICOON 
getoond 

Temperatuur  Bij iedere temp.  20 -25  Bij iedere temp. buiten 20 -25  
Vochtigheidsgraad  < 40% RV 40% RV-70% RV >70% RV 40%RV-70%RV 

 
 
WEERSVOORSPELLING 
 
Het weer is gebaseerd op de temperatuurs- en de vochtigheidsgrafiek, die worden gebruikt om de 
weersvoorspelling voor de volgende 12 uur te creëren. Dit is bedoelt als vermakelijke aanvulling voor 
de klok, aangezien de waarden worden beïnvloed door binnenomstandigheden, zoals airconditioning 
en centrale verwarming, die de nauwkeurigheid zullen beïnvloeden. 
 
Er zijn 4 mogelijke weersymbolen, zoals hieronder aangegeven: 

 
zonnig licht bewolkt bewolkt regenachtig

 
BEDIENING 
 
Druk eenmaal MODE om de alarmtijd te bekijken. 
Druk nogmaals MODE om de kalender te bekijken. 
 
 
INSTELLEN VAN DE TIJD 
 
1. Houd MODE gedurende 3 seconden ingedrukt om naar de instelstand voor de tijd te gaan. 
2. De urenaanduiding knippert en het juiste uur kan worden ingesteld door middel van de OMHOOG en 

OMLAAG toetsen. 
3. Druk nogmaals MODE. 
4. De minutenaanduiding knippert en de juiste minuten kunnen worden ingesteld door middel van de 

OMHOOG en OMLAAG toetsen. 
 
 
12/24 UURSAANDUIDING 
 
Houd in de tijdstand gedurende 3 seconden OMHOOG ingedrukt om te wisselen tussen 12 of 24 uurs 
tijdsaanduiding. 
 
 



 
INSTELLEN VAN DE KALENDER 
 
1. Druk MODE om de kalender te zien. 
2. Houd MODE gedurende 3 seconden ingedrukt om naar de instelstand voor de kalender te gaan.
3. De jaaraanduiding knippert en het juiste jaar kan worden ingesteld door middel van de OMHOOG en 

OMLAAG toetsen. 
4. Druk nogmaals MODE. 
5. De maandaanduiding knippert en de juiste maand kan worden ingesteld door middel van de 

OMHOOG en OMLAAG toetsen. 
6. Druk nogmaals MODE. 
7. De dagaanduiding knippert en de juiste dag kan worden ingesteld door middel van de OMHOOG en 

OMLAAG toetsen. 
 
 
INSTELLEN VAN HET ALARM 
 
1. Druk tweemaal MODE om de alarmtijd te zien. 
2. Houd MODE gedurende 3 seconden ingedrukt om naar de instelstand voor het alarm te gaan. 
3. De urenaanduiding knippert en het gewenste uur kan worden ingesteld door middel van de 

OMHOOG en OMLAAG toetsen. 
4. Druk nogmaals MODE. 
5. De minutenaanduiding knippert en de minuten kunnen worden ingesteld door middel van de 

OMHOOG en OMLAAG toetsen. 
 
 
ALARM AAN/UIT 
 
Druk OMHOOG om het alarm aan/uit te schakelen. 
 
 
FORMAAT TEMPERATUURWEERGAVE 
Druk OMLAAG om de temperatuursaanduiding te wisselen tussen °C/°F. 
 
 
MAX/MIN 
 
Druk MAX/MIN om de verslagen voor de MAX temperatuur en vochtigheid te bekijken. 
Druk nogmaals MAX/MIN om de verslagen voor de MIN temperatuur en vochtigheid te bekijken. 
 
 
SLUIMER/LICHT/PROJECTOR 
 
Druk tijdens het alarm SNZ voor de sluimerstand. 
Druk LIGHT om de achtergrondverlichting gedurende 5 seconden in te schakelen en de projector geeft 
in een donkere kamer gelijktijdig de huidige tijd en het weericoon weer op de tegenovergelegen muur. 
Wanneer de klok wordt gevoed door de 4,5 V adapter, dan werkt de projector altijd.  
Gebruik de instelbare projectiearm om op de gewenste muur of het plafond te projecteren. Gebruik de 
scherpsteltoets om het geprojecteerde beeld scherp te stellen. 
 
 
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. 

 
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. 

 
 

SPECIFICATIES 
 
Temperatuur meetbereik:   0°C tot +50°C (32°F tot 122°F) 
Luchtvochtigheid meetbereik:  20% tot 99% 
Resolutie:    0.1°C/ 0.1°F 
 
Kalender:    Jaren 2001 -2099  
 
Afmetingen:     116 x 65 x 142 mm 
Voeding:     4,5 V adapter (inbegrepen) en/ of 
     2 x AAA Micro Lr03, 1.5V (niet inbegrepen) 
 


