
WT 8995 - RADIO-GESTUURDE WANDKLOK 
 
Gebruiksaanwijzing 

Installeren 
Plaats een 1,5 V Alkaline AA, LR06 batterij, ervoor zorgend dat u het op de juiste wijze plaatst. De klok stelt 
zichzelf automatisch in op 4, 8 of 12 uur en begint dan naar een radiosignaal te zoeken. Zodra het DCF-
tijdsignaal is ontvangen en verwerkt (dat duurt maximaal 2 minuten), gaat de klok automatisch naar de juiste tijd. 
U moet de klok tijdens deze ontvangst installatieproces niet naar een andere positie verplaatsen. Als de klok niet 
lukt om een goede ontvangst tot stand te brengen, blijft het zoals het is en begint na 2 uur opnieuw naar een 
signaal te zoeken. In dit geval moet u een andere locatie voor het tijdinstellingsproces kiezen. Voordat u dit doet, 
verwijder de batterij voor ongeveer een minuut en plaats het vervolgens opnieuw in de batterijhouder. 
 
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. 

 

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. 

 

 


