WS 8005 Manual
Technische gegevens:
` Radiografische wekker met CDF-77 signaal
` 12/24 uur formaat
` Optie Handmatige tijdsinstelling
` Tijdszone instelling: -12/+12 uur
` Doorlopende kalender tot het jaar 2054
` Datum en weekdag display
` Temperatuur display in °C of °F
` Weekdagen in zeven talen: Engels, Duits, Italiaans, Frans, Deens, Nederlands, Spaans
` Sluimerfunctie
` Thermometer: Binnentemperatuur: -9.9°C ~ 59.9°C
` Batterij: 2 x 1.5V “AA” (niet inbegrepen)

Belangrijke informatie:
` Zodra de batterijen geplaatst worden, zal het display oplichten en zal u een geluid horen, en is het hele LCD
display voor 2 seconden zichtbaar met pieptoon. Hierna zal gedurende zeven minuten het RCC-ontvangst van
start gaan.
` Als dit automatische proces niet goed verloopt, druk dan met een scherp pennetje op de Reset-knop op de
achterkant van de wekker.

Handmatige tijdsinstelling:
` Houdt de “SET”-knop voor 2 seconden ingedrukt. Het 12/24 uurdisplay begint te knipperen. Gebruik nu de “▲” en
de “▼“ toetsen om de juiste 12 of 24-uursinstelling te kiezen.
` Druk op “SET” om de juiste instelling te bevestigingen. Nu zal de offsetdisplay gaan knipperen: gebruik de “▲”en
de “▼“ toetsen om de juiste tijdszone te selecteren.
` Druk op “SET” om de instelling te bevestiging. Nu zal het uurdisplay beginnen te knipperen. Gebruik de “▲” en de
“▼“ toetsen om het juiste uur in te stellen.
` Druk op “SET” om de instelling te bevestigen. Het minutendisplay zal nu taan knipperen. Gebruik de “▲” en de
“▼“ toetsen om de minuten in te stellen.
` Druk op “SET” om de instelling te bevestigen. Het jaardisplay 2004 zal nu gaan knipperen. Gebruik de “▲” en de
“▼“ toetsen om het juiste jaar in te stellen.
` Druk op “SET” om de instelling te bevestigen. Het maandendisplay zal nu gaan knipperen. Gebruik de “▲” en de
“▼“ toetsen om de juiste maand in te stellen.
` Druk op “SET” om de instelling te bevestigen. Het datum display zal nu gaan knipperen. Gebruik nu de “▲” en de
“▼“ toetsen om de juiste datum in te stellen.
` Druk op “SET” om de instelling te bevestigen. Het talendisplay zal nu gaan knipperen. Gebruik de “▲” en de
“▼“ toetsen om de taal in te stellen.
` Druk op “SET” om de instelling te bevestigen en om de instellingsprocedure af te sluiten. U komt nu in de
wekkermodus.

Info:
` Als gedurende 30 seconden de toetsen niet ingedrukt worden, zal de wekker automatisch van setmodus naar de
tijdmodus overschakelen.

De wekker instellen:
Druk om de ingestelde wektijden te zien een maal op de ALARM-toets onder de wekkermodus. Op het display
verschijnt het “” symbool.
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` Houdt voor 2 seconden de ALARM-toets ingedrukt tot het werktijdsymbool verschijnt. Gebruik nu de “▲”
en“▼“ toetsen om de wekker in te stellen. Druk hierna kort op de ALARM-toets om de tijdsinstelling te selecteren.
` Het urendisplay van de wektijd zal nu gaan knipperen. Gebruik de “▲” en “▼“ toetsen om het juiste uur in te stellen.
Druk op de ALARM-toets om de instelling te bevestigen.
` Het minutendisplay van de wektijd zal nu gaan knipperen. Gebruik de “▲” en “▼“ om de juiste minuten in te stellen.
Druk op de ALARM-toets om de instelling te bevestigen en om de instellingsprocedure af te sluiten.
` Druk om de wekker aan of uit te zetten kort op de “ALARM”-toets.

Info:
` Als gedurende 30 seconden de toetsen niet gebruikt worden, zal de wekker automatisch van de instellingsmodus
naar de klokmodus overschakelen.
` De wekker zal voor 2 minuten afgaan indien deze niet uitgezet wordt. In dit geval zal de wekker automatisch na 24
uur weer afgaan.
`
Het weksignaal neemt 4 keer in volume toe als de wekker afgaat.

Automatische sluimerfunctie:
` Om de automatische sluimerfunctie te activeren, ga als volgt te werk: druk als de wekker afgaat op de
SNOOZE-toets om de sluimerfunctie te activeren. De sluimerfunctie is nu actief en het “” symbool zal op het
display verschijnen.
` Na 5 minuten zal de wekker opnieuw afgaan.
` De sluimerfunctie kan worden uitgeschakeld door op een willekeurige knop te drukken.

°C/°F temperatuur display:
` De temperatuur kan in °C of °F worden weergegeven. Met de “▼ “ toets kunt u hiertussen kiezen

Ontvangst van het radiografische signaal:
` Bij het aanzetten van de wekker of bij het plaatsen van nieuwe batterijen zal de wekker automatisch het CDF
frequentiesignaal zoeken. Het radiomastsymbool begint nu te knipperen.
` Om 1:00 am start de wekker automatisch de synchronisatieprocedure en corrigeert mogelijke afwijkingen van de
exacte tijd. Is de synchronisatie niet gelukt (de radiomast verdwijnt van het display), dan zal het systeem de
synchronisatieprocedure na het hiernavolgende volle uur herhalen. Deze procedure wordt indien nodig totaal 5
keer herhaald.
` Druk om handmatig het DCF frequentiesignaal te zoeken op de “WAVE”-toets. Als er binnen 7 minuten geen
signalen ontvangen zijn, wordt het zoeken onderbroken (het radiomast symbool verdwijnt) en zal na het
hiernavolgende volle uur herhaald worden.
` Druk om tijdens RC ontvangst het zoeken van het DCF signaal te onderbreken eenmalig op de “WAVE”-toets.

Info:
` Het knipperende radiomast symbool duidt aan dat ontvangt van het DCF-signaal van start is gegaan.
` Als het radiomast symbool ophoudt met knipperen, is het DCF frequentiesignaal met succes ontvangen.
` Het wordt aanbevolen de wekker minstens 2,5 meter van storingsbronnen zoals televisietoestellen of
computermonitoren te plaatsen.
` Ontvangst van het radiografische signaal is zwakker in kamers met betonnen muren (bijv. in kelders) en in
kantoorgebouwen. Plaats de radiografische wekker in zulke gevallen bij het raam

