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Wekker uitzetten
Wekker ( ):
Als de wekker afloopt, schakelt deze zich of na twee minuten automatisch uit, of kan door het
indrukken van een willekeurige knop uitgezet worden, maar blijft geactiveerd (d.w.z loopt af op
de volgende weekdag Maandag – Vrijdag, dan wel Zaterdag/Zondag op dezelfde tijd).
Wekherhaling (Zz):
De wekker loopt af, door indrukken van de knop Zz wordt de wekherhaling geactiveerd, d.w.z.
de wekker loopt na 8 minuten opnieuw af (Zz symbool knippert = wekherhaling geactiveerd).
Door het indrukken van een willekeurige andere knop kan de wekker uitgezet worden, maar
blijft geactiveerd, d.w.z loopt af op de volgende weekdag Maandag – Vrijdag, dan wel
Zaterdag/Zondag op dezelfde tijd.
OF: als U de wekherhaling ingeschakeld heeft, kunt U deze uitzetten voor de wekker
nogmaals afloopt door eenmaal de knop Zz in te drukken.
Kalenderweek
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Gebruiksaanwijzing
Leest U a.u.b. de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens het apparaat te gebruiken, om
de eigenschappen en de functiemogelijkheden goed te leren kennen.
Vooraanzicht:

Achteraanzicht:

De kalenderweek hangt af van de actuele datum. Druk op de knop MODE
om in het veld van de weekdagaanwijzing de actuele kalenderweek af te
lezen. Druk nogmaals op de knop MODE om terug te keren naar de
dagaanwijzing.

Maanfase
De maanfase wordt bepaald door de actuele datum en wordt door de volgende symbolen
aangegeven:

Volle maan

ASCOT

Afnemende maan

AB9-FW-1A

Nieuwe maan

AB9-FW-2A
Nieuwe maan

Wassende maan

Volle maan

Binnentemperatuuraanwijzing – Keuze tussen °Celsius en °Fahrenheit
Om te kiezen tussen °C en °F houdt U de knop -/TEMP ca. 3 seconden lang ingedrukt. De
aanwijzing schakelt om van °C naar °F. Druk de knop -/TEMP nogmaals 3 seconden in om
weer om te schakelen van °F naar °C.
De nauwkeurigheid van de binnentemperatuur: +/- 1 °C.
Conformiteitsverklaring:
Krippl-Watches verklaart dat de radiogestuurde wandklok in overeenstemming is met de
fundamentele eisen en de overige relevante bepalingen van Richtlijn 89/336/EG.

AB9-FW-3A
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Funkties:
* Radiogestuurde klok (uren, minuten, seconden)
* Datum (maand, dag, weekdag)
* Weekdagvermelding in 5 verschillende talen
(Engels, Nederlands, Frans, Duits, Spaans)
* Kalenderweken
* Temperatuuraanwijzing (in ºC en ºF)
* Weekdag-alarm: ma-di-wo-do-vr
* Weekend-alarm: za-zo
* Toenemend alarmsignaal
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Instelling van de taal voor de weekdagaanwijzing
Voor de instelling van de taal van de weekdagaanwijzing zie “Handmatige instelling van de
kwartsklok en de datum”. Als de radiosynchronisatie al is gebeurd, dan wordt die door deze
instelling niet beïnvloed.

* Wek-herhaling
* Termijn-alarm
* Volledig automatische tijdinstelling en
zomertijd/wintertijd overschakeling
* 12/24-uurs aanwijzing
* Tijdzone instelling van de gehele
wereld
* Maanfases

Inbedrijfstelling
Verwijder het batterijvakdeksel aan de achterzijde. Doe twee 1,5 V AA batterijen (let op de +/polen) in het batterijvak en sluit het weer.
De temperatuur wordt direct aangegeven, en het radiozendteken begint te knipperen. Dit
betekent dat de wandklok probeert het radiosignaal te ontvangen. LET OP: U kunt nu geen
andere instellingen veranderen (de knoppen kunnen niet worden gebruikt)!
Na ontvangst van het radiosignaal (gekenmerkt door een stabiel
radiozendteken) worden de tijd, de datum en de maandfase aangegeven. In
het algemeen wordt de kloktijd binnen 4 minuten door het radiosignaal
gesynchroniseerd. Mocht dit niet het geval zijn, houd dan de knop +/
ingedrukt tot het radiozendteken begint te knipperen. De wandklok probeert
nu opnieuw het radiosignaal te ontvangen.
LET OP: U kunt nu geen andere instellingen veranderen (de knoppen kunnen niet
worden gebruikt)! Mocht op de gebruiksplaats geen radio ontvangst mogelijk zijn, dan kunt U
de kloktijd ook handmatig instellen (zie “Handmatige instelling van de kwartsklok en de
datum”).
Montage
De wandklok kan door middel van de uitklapbare standaard aan de rugkant worden neergezet,
of met de ophanginrichting aan de rugkant aan een wand bevestigd worden.
Handmatige instelling van de kwartsklok, de tijdzone en de datum
Om de kloktijd in te stellen houdt U de knop SET/ZONE ca. 3 seconden lang ingedrukt, tot
24hr of 12hr begint te knipperen. Druk op de knop +/ of de knop -/TEMP om te kiezen tussen
12-uurs of 24-uurs aanwijzing en bevestig de keuze met de knop SET/ZONE. Nu knippert het
jaartal. Druk op de knop +/ of de knop -/TEMP om het jaartal in te stellen en bevestig de
keuze met de knop SET/ZONE. Nu knippert de maand. Stel achtereenvolgens de maand, de
dag, het uur en de minuten op dezelfde manier in. Na bevestiging van de instelling van de
minuten knippert de tijdzone. Druk op de knop +/ of de knop -/TEMP om de gewenste
tijdzone (+/- 12 uren) in te stellen en bevestig de keuze met de knop SET/ZONE. Nu knippert
de weekdagaanwijzing. Voor de weekdagaanwijzing kunt U de talen (EN) Engels, (GE) Duits,
(DU)Nederlands, (FR) Frans of (ES) Spaans kiezen. Druk daartoe weer op de knop +/ of de
knop -/TEMP.
Bevestig uw keuze met de knop SET/ZONE, de instelling is nu klaar.
Instelling van de tijdzone-tijd
Voor de instelling van de tijdzone-tijd zie “Handmatige instelling van de kwartsklok en de
datum”. Als de radiosynchronisatie al is gebeurd, dan wordt die door deze instelling niet
beïnvloed.
Om de ingestelde tijdzone-tijd op te roepen, drukt U op de knop
SET/ZONE. Om naar de normale weergave terug te keren, drukt U
nogmaals op de knop SET/ZONE.
Als er geen tijdzone-tijd is ingesteld, vindt er geen wisseling van de
aanwijzing plaats.
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Instelling van de wektijd
Om een van de drie wektijden in te stellen houdt U de knop ALARM gedurende ca. 3
seconden ingedrukt.
De wektijd M-F (Maandag – Vrijdag) verschijnt en het uur knippert. Stel het
gewenste uur in met de knop +/ of de knop -/TEMP en bevestig uw keuze
met de knop ALARM. Nu knipperen de minuten. Stel op dezelfde wijze in
met de knop +/ of de knop -/TEMP en bevestig uw keuze met de knop
ALARM.
De wektijd S-S (Zaterdag – Zondag) verschijnt en het uur knippert.
Stel het gewenste uur in met de knop +/ of de knop -/TEMP en bevestig
uw keuze met de knop ALARM. Nu knipperen de minuten. Stel op dezelfde
wijze in met de knop +/ of de knop -/TEMP en bevestig uw keuze weer
met de knop ALARM.
De wektijd AP (Termijnalarm) verschijnt en het jaar knippert.
Stel het gewenste jaar in met de knop +/ of de knop -/TEMP en bevestig
uw keuze met de knop ALARM. Nu knippert de maand. Stel op dezelfde
wijze in met de knop +/ of de knop -/TEMP en bevestig uw keuze met de
knop ALARM. Nu knippert de dag. Stel op dezelfde wijze in met de knop
+/ of de knop-/TEMP en bevestig uw keuze met de knop ALARM. Nu knippert het uur. Stel
op dezelfde wijze in met de knop +/ of de knop -/TEMP en bevestig uw keuze met de knop
ALARM. Nu knipperen de minuten. Stel op dezelfde wijze in met de knop +/ of de knop /TEMP en bevestig uw keuze voor de laatste keer met de knop ALARM om de datum en de
wektijd van het termijnalarm vast te leggen. De instelling van de wektijd is hiermee beëindigd.
Wekker of wekherhaling activeren/deactiveren:
Om een van de drie wektijden te activeren of te deactiveren drukt U op de knop ALARM, de
wektijd M-F (Maandag – Vrijdag) verschijnt. Druk op de knop MODE om de wekker ( ) of
desgewenst de wekherhaling (Zz) voor deze wektijd te activeren of te deactiveren (het
symbool verschijnt/verdwijnt). Druk op de knop ALARM om uw keuze te bevestigen.
De wektijd S-S (Zaterdag – Zondag) verschijnt.
Druk weer op de knop MODE om de wekker ( ) of desgewenst de wekherhaling (Zz) voor
deze wektijd te activeren of te deactiveren (het symbool verschijnt/verdwijnt). Druk op de knop
ALARM om uw keuze te bevestigen. De wektijd AP (Termijnalarm) verschijnt. Druk op de knop
MODE om de wekker ( ) voor het termijnalarm te activeren of te deactiveren (het symbool
verschijnt/verdwijnt). Het termijnalarm is een eenmalige wekker.
Aanwijzing van de wektijd
De wektijd M-F (Maandag – Vrijdag), de wektijd S-S (Zaterdag – Zondag) en het termijnalarm
worden door drukken op de knop ALARM getoond: eenmaal drukken om de wektijd M-F te
tonen, tweemaal drukken om de wektijd S-S te tonen, driemaal drukken voor het termijnalarm
en viermaal drukken om terug te keren tot de normale weergave, of enige seconden wachten
tot de normale weergave terugkeert.
OF: Druk op de knop -/TEMP om de thans actuele wektijd te zien. Als de actuele datum een
Maandag – Vrijdag is, dan wordt de wektijd M-F aangegeven, als de actuele datum een
Zaterdag – Zondag is, dan wordt de wektijd S-S aangegeven. Druk nogmaals op de knop
-/TEMP om terug te keren naar de normale weergave. Het termijnalarm kan op deze manier
niet worden getoond.

3

