WS 8004 - KWARTS WANDKLOK
Gebruikshandleiding

TIJDINSTELLING:
Druk in normale weergavestatus op toets “MODE” om de instellingsmodus te openen.
“12Hr/24Hr” knippert, druk vervolgens op de “UP” of “DOWN” toets om te wisselen tussen
12Uur en 24Uur modus. Druk op toets “SET” of “C/F” om uw instelling te bevestigen en de
uurinstelling te openen. Gebruik nu de “UP” of “DOWN” toetsen om aan te passen en druk op
de “SET” of “C/F” toets. De instellingsvolgorde is als volgt: Uur, Minuut, Jaar, Maand, Datum.
Als u in de instellingsmodus binnen 60 seconden op geen enkele toets drukt, zal de vorige
instelling automatisch worden bevestigd en opent de klok vervolgens de normale
tijdweergave.
12Uur/24Uur TIJDWEERGAVE:
Druk in normale weergavestatus op toets “MODE” om de instelling voor “12Hr/24Hr” weergave
te openen. Druk op toets “SET” of “C/F” om uw instelling te bevestigen en de uurinstelling te
openen.
ALARM & SNOOZE-FUNCTIE:
Druk in normale weergavestatus tweemaal op toets “MODE” of druk direct op toets “ALM” om
de alarmmodus te openen. Druk op toets “SET” of “C/F” om de alarminstelling te openen.
Gebruik vervolgens de “UP” of “DOWN” toets om de uren aan te passen. Druk op de toets
“SET” of “C/F” om uw instelling te bevestigen en verder te gaan naar de minuutinstelling. Ga
verder in de instellingen door de “UP” en “DOWN” toetsen te gebruiken om aan te passen en
de “SET” of “C/F” toets om uw instellingen te bevestigen. De instellingsvolgorde is als volgt:
Uur, Minuut, Melodie, Verlaten.
U kunt uit 8 verschillende alarmmelodieën kiezen.
Het alarm is ingesteld op aan wanneer “ALM” wordt weergegeven in de normale tijdmodus.
ALARM OP UIT INSTELLEN:
Druk tijdens normale tijdweergave tweemaal op toets “MODE” of direct op “ALM” om de
alarmmodus te openen. Druk nu vijfmaal op de toets “SET” totdat “-:--” verschijnt om het alarm
op uit in te stellen.
SNOOZE-FUNCTIE:
Druk tijdens normale tijdweergave op de toets “UP” om de snooze-functie in of uit te
schakelen.
Wanneer het alarm ingeschakeld en de snooze-functie uitgeschakeld is, zal het alarm één
minuut klinken zodra de ingestelde alarmtijd is bereikt. Druk op een willekeurige toets om het
alarm te stoppen.
Als de snooze-functie is ingeschakeld, zal het alarm één minuut klinken op intervallen van vier
minuten, in totaal driemaal. Terwijl het alarm klinkt, kunt u op een willekeurige toets drukken

om het te stoppen, het “SNOOZE” icoontje zal blijven knipperen om aan te geven dat het
snooze-alarm nog steeds actief is. Het snooze-alarm werkt drie keer achtereenvolgens. Druk
op “UP” om de snooze-functie uit te schakelen.
VERJAARDAGHERINNERING INSTELLEN:
Druk
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tijdweergave
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toets

“MODE”
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verjaardag-herinneringmodus te openen. Druk op de toets “SET” of “C/F” om de
instellingsmodus te openen voor de verjaardagherinnering. Gebruik vervolgens de “UP” of
“DOWN” toets om de uren aan te passen. Druk op de toets “SET” of “C/F” om uw instelling te
bevestigen en verder te gaan naar de minuutinstelling. Vervolg de instellingen nu door de “UP”
of “DOWN” toets te gebruiken om aan te passen en de “SET” of “C/F” toets om uw instellingen
te bevestigen. De instellingsvolgorde is als volgt: Uur, Minuut, Jaar, Maand, Datum, Verlaten.
Wanneer de ingestelde tijd en datum zijn bereikt, zal de klok voor 5 minuten een
verjaardagsliedje spelen om “LANG ZAL DIE LEVEN” te vieren. Als u de herinneringfunctie
niet wilt gebruiken, kunt u een verlopen datum instellen.
Als u in de instellingsmodus voor 60 seconden op geen enkele toets drukt, wordt de vorige
instelling automatisch bevestigd en keert de klok automatisch terug op de normale
tijdweergave.
TIMERINSTELLING:
Druk tijdens de normale tijdweergave viermaal op de toets “MODE” om de timermodus te
openen.
Druk op de toets “SET” of “C/F” om de timerinstelling te openen. Gebruik vervolgens de “UP”
of “DOWN” toets om de uren aan te passen. Druk op de toets “SET” of “C/F” om uw instelling
te bevestigen en verder te gaan naar de minuutinstelling. Stel nu de minuten in met de toetsen
“UP” of “DOWN” en druk op de toets “SET” of “C/F” om uw instelling te bevestigen. Het
instellingsbereik is Uur, Minuut (ca. 23 Uur : 59 Min).
Nadat de minuutinstelling is bevestigd, begint de timer met aftellen. U kunt de timer stoppen
en terugstellen door op de toets “SET” te drukken terwijl de timermodus wordt weergegeven.
Wanneer de tijd is verlopen tot op 0:00:00, zal het alarm voor 1 minuut klinken en zal “0:00:00”
knipperen op dezelfde tijd.
Als u in de instellingsmodus voor 60 seconden op geen enkele toets drukt, wordt de vorige
instelling automatisch bevestigd, de timer zal starten en de klok keert automatisch terug op de
normale tijdweergave.
TIMER OP UIT INSTELLEN:
Druk tijdens de normale tijdweergave viermaal op de toets “MODE” om de timermodus te
openen. Druk nu viermaal op “SET” totdat “-:--” verschijnt om de timer op uit in te stellen.
TEMPERATUURWEERGAVE °C/°F:
Druk in de normale weergavemodus op de toets “SET” of “C/F” om de °C/°F weergave te wisselen.
MELODIEËN AFSPELEN:
Druk tijdens normale tijdweergave op de toets “DOWN” om de muziekmarkering “(((。)))” in of

uit te schakelen. Wanneer de markering is ingeschakeld, worden de melodieën
achtereenvolgens afgespeeld totdat u het uitschakelt door op de toets “DOWN” te drukken.
VOORZORGSMAATREGELEN:
•

Dit hoofdapparaat is uitsluitend bestemd voor binnenshuis gebruik.

•

Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.

•

Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, direct zonlicht, stof en vocht.

•

Niet onderdompelen het apparaat in water

•

Vermijd contact met bijtende stoffen.

•

Gebruik het apparaat niet in een vuur. Deze kan ontploffen.

•

Niet open de behuizing en niet manipuleren structurele componenten van het apparaat.

BATTERIJVOORSCHRIFTEN:
•

Lees vóór gebruik alle instructies.

•

Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen oplaadbare batterijen.

•

Installeer batterijen correct volgens de polariteitmarkeringen (+/-).

•

Vervang altijd een volledige set batterijen.

•

Combineer nooit gebruikte en nieuwe batterijen.

•

Verwijder onmiddellijk uitgeputte batterijen.

•

Verwijder batterijen wanneer niet in gebruik.

•

Houd de batterijen niet in de nabijheid van metalen voorwerpen. Een contact kan een
kortsluiting veroorzaken.

•

Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen omdat ze een verstikkingsgevaar vormen.

•

Bewaar de verpakking voor eventueel toekomstig gebruik.

Verordening verwijdering batterijen
Oude batterijen horen niet in het huisvuil. Als batterijen in het milieu terechtkomen kunnen deze milieu en gezondheidsproblemen
tot gevolg hebben. U kunt gebruikte batterijen kosteloos bij uw handelaar of inzamel-plaatsen teruggeven. U bent als verbruiker
wettelijk verplicht oude batterijen, als omschreven, in te leveren.

