
Geachte klant, dank u zeer, dank u voor het kiezen voor onze radio-gecontroleerde horloge. Dit 

horloge ontvangt slechts de DCF radiosignaal voor Midden-Europa. 

U voor optimaal gebruik Volg onderstaande instructies: 

 
 

 

1. de functies 2 aanwijzer voor de tijd weergeven 24 tijdzones, eeuwigdurende kalender LCD 

display voor de dag, datum en tweede tijdzone functie display van tijdzones bericht over lage-

batterij-indicator op de LCD 2. fabriek instellen van de klok wordt geleverd in de omgeving 

van Centraal-Europa tijdzones. Dus, door uw zijde, geen aanpassingen nodig zijn. 

Over eenvoudige druk op de knop B om aan te passen als volgt de weergave op het LCD-scherm 

op zijn beurt: permanente weergave van de seconden en weekdag (Engels), de tijdzone (EU voor 

Centraal-Europa), tijd digitale, de datum en de maand.  

 

Controleer dat bij de bovenkant van het LCD-scherm veld koppelingen: kleine Funkturm rechts: 

DST (zomertijd is ingeschakeld) is deze indicator niet tijdens de wintertijd. 

 

Als deze vermelding niet gebeurt, gaat u als volgt: "B" gedurende 2 seconden ingedrukt houden 

om over te schakelen naar handmatige modus te activeren van de receptie. 

De kleine radio-toren verliet flitsen op het bedieningspaneel en rechts naast dit stijgende balken 

omhoog. Deze geven aan de sterkte van het radiosignaal. 

Niet moeten worden weergegeven, plaatst u het horloge in de buurt van een venster. 

Zodra de ontvangst sterkte indicator gaat uit, is de klok de receptie voltooid. 

 

Anders, het horloge ontvangt de tijd automatisch elke dag op 3,00, 4,00 en 5:00 uur. 

 

 

 

3. om handmatig uw radio klok tijdzone-instelling op reizen naar de bijbehorende tijdzone 

aanpassen. 



Hier, Ga als volgt te werk: druk op de knop "A" voor ongeveer 3 seconden - knippert "EU" zal 

worden weergegeven. 

 

Stop het proces, dringende knop 'A' - lijkt het opvlammen "AUTO" - Dit betekent dat DST 

automatisch worden weergegeven. 

Dit kunt u door op de knop 'B' schakelen of uitschakelen. 

 

Knippert uur, drukt u opnieuw op knop 'A' - &gt; 'A' - knipperende minuut &gt; knippert 'A' 

tweede &gt; ' A '-knipperend jaar, &gt; ' A '-knipperen maand, &gt; ' A '-knipperend datum.  

Elke druk op de knop 'B' u kunt het LCD-scherm aanpassen. 

Aan het eind bevestigt u uw invoer door op de knop 'A' te drukken.  

Vervolgens de analoge meter op deze instelling automatisch aangepast. 

Druk voor langer dan een minuut die geen knop keert de weergave terug naar de ingang terug 

instellen. 

 

4. de klok toont een volstrekt verkeerde moment of als de batterij is veranderd indrukken en 

ingedrukt houden van u "A" voor ongeveer 6 seconden, totdat op het bedieningspaneel ": 00:00:" 

wordt weergegeven. 

De handen beginnen te bewegen onmiddellijk.  

Nu oplopen de aanwijzer tot 12:00 en houd op op "B" te drukken. Als de positie van de aanwijzer 

correct is, drukt u op 'B' totdat de aanwijzer, nu in kleine stappen, hebben herhaaldelijk de 

gewenste positie bereikt. 

Deze instelling bevestigen door te drukken op "A" voor 2 seconden, de klok-radio-ontvangst 

onmiddellijk begint en past zich automatisch na 3-5 minuten. 

 

Uitleg: elke klok moet een zogenaamde referentiepunt. Dit is het standpunt van 12:00. 

Door van de klok te wijten aan de radio extrapoleert signaal uit de tijd. 

Dit betekent dat logischerwijs een onjuiste tijd met een valse referentiepunt wordt geprojecteerd. 

 



 
 

 . 

 

 

Landen waaraan R &amp; TTE vereisten wordt voldaan: alle EU-landen, Zwitserland en Noorwegen 

  

 

 
 

 

bijlage: timezone tabel 

 



Empfangs-

Zeitzone Anzeige bereich

Berlin EU DCF, MSF

Cairo 2H DCF

Moskau 3H

Dubai 4H

Karachi 5H

Dakka 6H

Bangkok 7H

Peking CN Japan 60

Tokio JP jap 40, 60

Sydney 10H

Noumea 11H

Auckland 12H

Neuseeland -12H

Midway -11H

Honolulu -10H

Anchorage -9H WWVB

Los Angeles US-P WWVB

Denver US-M WWVB

Chicago US-C WWVB

New York US-E WWVB

Caracas - 4H

Rio de Janei - 3H

Recife - 2H

Azoren - 1H

London UK MDF, DCF  
 



 


