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Radiografische reiswekker
Artikel: 9674
FRW01

FRW04

FRW02

FRW03

AANWIJZING:
In sommige delen van Duitsland kan het voorkomen dat de beide Europese
radionetten DCF (Duitsland) en MSF (UK) elkaar overlappen.
Als dit zich voordoet bij uw product, kan het gebeuren dat uw wekker, hoewel
deze zich in Duitsland bevindt, toch de Britse tijd (- 1 uur) aangeeft.

INSTELLING:
Onderdelen en Knoppen voor instellingen
Snoozefunctie / licht
Pijltjesknop
Pijltjesknop
Instelknop
Wekfunctie
wereldtijdfunctie

Als uw wekker een radiosignaal opvangt (op het display verschijnt het symbool
van een radiomast met de aanduiding van het radionet: DCF, MSF, WWVB of JJY)
en er is desondanks toch verschil met de tijd waar u zich bevindt, gaat u als
volgt te werk:













druk op “Inst.” en houd de knop vast totdat het jaartal begint te
knipperen.
Druk kort op de knop “Inst.” om naar de instelling voor de tijdzone te
gaan:
o het jaartal knippert
o “Inst.”
o de maand knippert
o “Inst.”
o de dag knippert
o “Inst.”
o de taal knippert
o “Inst.”
o TIJDZONE KNIPPERT = 00
Voer nu via de pijltjestoetsen het aantal uren in die aan de radiografische
tijd moeten worden toegevoegd, of ervan moeten worden afgetrokken:
o de radiografische reiswekker geeft 8:00 uur aan, maar de eigenlijke
tijd in DE is 9:00 uur
o De tijdzone instellen op + 1
o Bevestigen met “Inst.”
De urenweergave begint te knipperen.
Druk op “Inst.”
De minutenweergave begint te knipperen.
Druk op “Inst.”
De selectie van zomer- of wintertijd (DST) begint te knipperen.
o Zomertijd = ON
o Wintertijd = OFF
Bevestigen met “Inst.” - de wekker gaat nu naar “Normale weergave”.
Er knippert niets op het display en de tijdzone-instelling geeft nu de
correcte tijd aan.

Ook tijdens de dagelijkse afstemming met het radiosignaal blijft deze instelling
voor de tijdzone gehandhaafd. Vergeet niet de tijdzone op “0” te zetten als u de
wekker meeneemt op reis.

