
MD700/HD-1688                              RADIOGESTUURD MUUR KLOK 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de vei ligheidsinstructies, zorvuldig door 

vooraleer u het apparaat gebruikt en bewaar de gebr uiksaanwijzing  voor verder 
gebruik. 

 

VOOR EERSTE GEBRUIK: Verwijder de metalen pin in he t middelpunt van het 
bewegings deel (4), aan de achterzijde van de klok,  om de klok goed te laten werken 
na de batterij-installatie.  

 
 

OMSCHRIJVING - ACHTERKANT VAN DE KLOK  
                                       

Fig. 1 - BEWEGING  Fig.2 - LCD DISPLAY  

 

 

 

 

1.    MSET knop  
 
2.    RESET knop 
 
3.    REC knop 
 
4.    Pin om te verwijderen 
 
5.    Batterij Compartiment  

  

       6. SET knop (JAAR / MAAND / DAG VAN DE WEEK / 
TAAL VAN DATUMWEERGAVEVOLG / 12/24 HOUR 
FORMAT / UUR / MINUUT) 
 
7. UP knop om de waarde tussen Celsuis en 
Fahrenheit te verhogen/verwisselen 
 
8. DOWN om waarde te verlagen /verwisselen om te 
schakelen tussen de MAAND / DATUM en tussen 
UUR / MINUUT 
 
9. RESET-knop 
 
10. Batterijvak  

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 
Beweging: 

• 1 x AA/LR06, 1.5V  
 

LCD display: 
• 1 x AA/LR06, 1.5V  

AUTOMATISCHE ONTVANGST 
 
Tijdens de overgang van zomertijd naar wintertijd e n vice versa, kan het gebeuren dat 
uw klok zichzelf niet juist afstelt vanwege een zwa k signaal. In dit geval dient de 
handmatige ontvangst van het signaal te worden geac tiveerd door te drukken op de 
REC-knop (3). Zie de onderstaande procedure voor ha ndmatige signaalontvangst.  
 

VERPLAATS OF RAAK DE KLOK NIET AAN GEDURENDE DE AUT OMATISCHE TIJD 

AANPASSING!  



De klok ontvangt automatisch het DCF-signaal wanneer u de batterij in het batterijcompartiment (5) 
ingeeft. De minuten en uren wijzers worden automatisch gereset door te wijzen op 0:00, en de klok in 
signaalontvangst modus gaat. De volledige procedure duurt 3 tot 15 minuten. De tijd wordt 
automatisch bijgewerkt als de signaalontvangst geslaagd is.  
 

SLECHTE ONTVANGST  
• Tijdens de eerste 24 uur, zal de klok elk uur proberen een signaal te ontvangen als deze niet 

automatisch aangepast wordt. 
Als de klok nog steeds niet zelf ingesteld is na een periode van 24 uur, kan een slechte 
ontvangst te wijten zijn aan:  

- Een afstand van meer dan 1500 km van de Frankfurt-signaal, 
- De topografie van het terrein en de weersomstandigheden kunnen de 

signaalontvangst beïnvloeden; 
- In de buurt van huishoudelijke apparaten zonder frequentie die het apparaat storen; 
- In de buurt van een tv-toestel (minder dan 2 meter); 
- In de buurt van een hoogfrequent signaal apparaat; 
- In de buurt van een metalen structuur.  

 
• Als de klok nog steeds niet het signaal heeft ontvangen, activeert u de handmatige ontvangst 

van het signaal door te drukken op de REC-knop (3) totdat de tweede hand snel draait  of stel 
de tijd handmatig in door te drukken op "M.SET" (1) knop (zie onderstaande procedure voor 
de handmatige instelling en handmatige ontvangst).  

 
HANDMATIGE INSTELLING  

1. Om deze modus in te voeren, houdt u de MSET knop (1) ingedrukt tot de minutenwijzer snel 
draaien. 

2. Blijf drukken totdat het gewenste uur bijna is bereikt. 
3. Stel vervolgens de tijd in, hetzij door een, twee, drie keer, enz. te drukken. Bijvoorbeeld, als u 

een keer druk, gaan de minuten naar voren. Als u twee keer drukt, gaat het twee minuten 
vooruit. Zodra de tijd is ingesteld, laat u de MSET knop los. 

4. Als u de handmatige modus af wil sluiten, drukt u op REC-knop (1) of druk gedurende enkele 
seconden niet op een knop.  

 
HANDMATIGE EN GEFORCEERDE SIGNAALONTVANGST  
 
Druk op de REC-knop (3) totdat de tweede hand snel draait. De uur, minuut en seconde wijzers zullen 
dan allen draaien en automatisch op 0:00 wijzen; De klok gaat in de automatisch signaalontvangst 
modus. De volledige procedure duurt 3 tot 15 minuten. 
Herhaal de procedure als de seconde wijzer niet snel draait of als de klok zich niet op de juiste tijd 
terecht komt.  
 
Als na verschillende pogingen de klok zichzelf niet  aanpast, plaatst het in de buurt van een 
raam gedurende de hele nacht.  
 
RESET 
Druk op de RESET-knop (2) met de punt van een pen tot de tweede wijzer snel draait. Alle wijzers 
zullen dan draaien en wijzen op 12:00. De klok gaat dan automatisch in de signaalontvangst modus 
en zal zich 3-15 minuten later instellen.  
 

LCD DISPLAY  
 
Installeer alstublieft een LR06/ AA batterij voor gebruik. 
 

1. DATUM EN TIJD INSTELLING  

De instelling verloopt als volgt:  
JAAR / MAAND / DAG VAN DE WEEK / TAAL VAN DATUMWEER GAVEVOLG / 12/24 HOUR FORMAT / 
UUR / MINUUT 

 
1. Druk op de SET-toets (6) en houdt deze ingedrukt. De jaar cijfers knipperen. 

2. Druk UP (7) op of DOWN (8) toets om te verhogen of te verlagen. 

3. Druk op SET (6) om te bevestigen en over te schakelen naar de volgende instelling. 

4. Voor de overige instellingen: jaar, maand, datum, de taal van de datumweergave, 12/24 uur formaat, 
uren, minuten, herhaalt u de stappen 1, 2 en 3 hieronder.  



Opmerkingen: 
Voor de datumweergave, de selectie is tussen 5 talen: Engels (ENG), Frans (FRA), Duits (GER), Italiaans (ITA) 
en Spaans (SPA). 
 
Als er geen toets binnen 30 seconden wordt ingedrukt, zal de klok terugkeren naar de normale weergave.  

 
2. RESET KNOP 

 
1. Druk op RESET-knop (9) als de klok storing heeft. 
2. Volg dan de instellingen zoals beschreven in hoofdstuk 1. Datum en tijd.  

 
3. TEMPERATUUR 

 
Druk op UP (7) om te schakelen van Celsius naar Fahrenheit temperatuur formaat.  

 
PROBLEEM OPLOSSEN  

 
Problemen Oplossingen 

- De wijzers bewegen niet vooruit, een paar 
seconden na het inbrengen van de batterij. 
 
- De klok geeft niet de juiste tijd aan, omdat het 
geen signaal heeft ontvangen binnen 15 minuten 
na het plaatsen van de batterij.  
 
 

Procedure: Controleer of de batterijen correct 
zijn geplaatst. Verplaats uw klok naa een andere 
kamer of meerdere meters afstand van elke 
computer, televisie, air conditioner of apparaat, 
enz., Bij voorkeur in de buurt van een raam. 
Houd de «REC» knop ingedrukt om de receptie 
te herstarten.  
 

 

 
WAARSCHUWING BETREFFENDE DE BATTERIJEN: 

 
• Gelieve de batterijen te verwijderen indien u de klok een langere tijd 

niet gebruikt. 
• Combineer geen alkaline batterijen met gewone baterijen (koolstof-zink) of oplaadbare 

baterijen (nikkel hydride). 
• Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen. 
• Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn. 
• Haal indien mogelijk oplaadbare batterijen uit het aparaat alvorens ze op te laden. 
• Oplaadbare batterijen moeten altijd worden opgeladen onder toezicht van een 

volwassene. 
• Verwijder de lege batterijen. 
• Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten. 
• Gebruik altijd de aanbevolen baterijen of batterijen van een overeenkomend type.  
• Respecteer de polariteit van de batterijen 

 

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD  
 

• Reinig uw klok met een zachte, droge en pluisvrije doek. 
• Houd het weg van vochtigheid en hoge temperaturen.  

 
LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huis houdafval. Uw gemeente heeft een 
speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort prod ucten. Vraag op uw gemeentehuis waar 
zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevin den. 
Elektrische en elektronische producten bevatten nam elijk bestanddelen en stoffen die 
gevaarlijk kunnen zij voor het milieu of voor de vo lksgezondheid en moeten worden 
gerecycleerd. 
Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elekt ronische apparatuur speciaal moeten 
worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een do orgekruiste container op wielen. 
 
 
Geïmporteerd door Prodis SAS 1 rue de Rome F-93110 Ro sny-sous-Bois/ Gemaakt in 
de VRC 
Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD 
 


