
Radiografische wekker 'Cockpit' 

                              Art. Nr. 23577 

     Gebruiksaanwijzing 

 

 

 

 

1. Technische gegevens 

Batterijen: 2x AA batterijen (Niet bijgeleverd) 

Radio-ontvanger: DCF77 op 77,5 kHz 

Ophalen gegevens: 4 tot 8 minuten (bij goede ontvangst) 

 

2. Installeren batterijen: 

- Open het batterijvak. 

- Leg de batterijen  

met de juiste polariteit als aangegeven 

 in het batterijvak 

- Sluit het batterijvak. 

 

3. Signaal ontvangen instellen:  

- Leg 2 AA/LR6 batterijen in het batterijvak aan de achterzijde van de wekker 

om de klok te starten. Dit start de 'Zelftest', waarbij de wijzers van de klok 

snel draaien van de gegeven tijd naar de posities 

12:00:00/8:00:00/4:00:00. 

 

- Als alle wijzers op dezelfde 12:00:00/8:00:00/4:00:00 positie staan, start de 

radiografische synchronisatie automatisch. De wijzers van de klok blijven 

op de positie 12:00:00/8:00:00/4:00:00 tot de synchronisatie is voltooid. 

 

- Als een signaal kan worden ontvangen, wordt de tijd 8 maal per dag 

bijgewerkt. De ontvangsttijden zijn 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 14:00, 15:00, 

16:00 en 17:00 uur.  

 



- Als de klok via het radiosignaal is gesynchroniseerd met de DCF-tijd, zullen 

de wijzers automatisch naar de correcte tijd verspringen. Indien de klok na 

8 minuten geen radiosignaal heeft ontvangen, zal deze het signaal in het 

volgende uur ontvangen.  

 

- Indien nodig kunt u de batterijen een paar minuten verwijderen en weer 

opnieuw plaatsen, zodat de wekker een opnieuw 'signaal ontvangen' 

instelt.  

 

4. Het alarm instellen:  

- 'ON' en 'OFF' knoppen: worden alleen gebruikt voor het instellen van het 

alarm. Om de wekker aan te zetten moet de knop op 'ON' staan. 

- Wektijd instellen: Om de wektijd in te stellen draait u de knop tegen de 

wijzers van de klok in naar de gewenste tijd 

 

5. Sluimer- en lichtfuncties:  

- Druk op 'Gebied A' van glazen wijzerplaat om het licht te laten branden. 

- Om de wekker uit te zetten drukt u op 'Gebied A’; de wekker klinkt opnieuw na 

5 minuten. Om de wekker uit te zetten drukt u de 'ON'-knop naar de stand 

'OFF'. 

  
 

AFVALVERWIJDERING:  

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, 

maar milieuvriendelijk afvoeren.  

 

Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden 

afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, 

maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische 

apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of 

bevoegde instanties voor de afvalverwijdering. 

  

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Duitsland 



 

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  

in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl 

 

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres 

vermeld op uw factuur. 

 

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse 

gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur 

voorbehouden. 
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