
1 
 

NL 

HOUTEN WANDKLOK "BIG BEN" 

ARTIKELNUMMER 23 909 

HANDLEIDING 

 

Nadat u de batterij geplaatst hebt, zal automatisch de tijdsinstelling 

verschijnen. Het radiografische mechanisme zal na ontvangst van het 

DCF-tijdsignaal vanzelf de juiste tijd instellen. Tussen 06:00 en 21:00 

uur zal de klok om het uur luiden. 

 

INSTALLATIE 

1. Plaats twee AA-batterijen (1,5 volt, niet bijgeleverd) in de 

batterijhouder aan de achterkant van de klok en twee AA-batterijen (1,5 

volt, niet bijgeleverd) in de batterijhouder aan de achterkant van het 

kastje waar de gong zit. Zorg dat u de batterijen in overeenstemming 

met de aangegeven polariteit plaatst. 

2. Nadat u de batterijen geplaatst hebt, zal de secondewijzer rechtsom 

naar 12:00 uur draaien. Binnen 3 minuten zullen ook de uur- en de 

minutenwijzer en de secondewijzer naar 12:00 uur draaien. 

3. De klok zoekt nu naar het tijdsignaal. Als het signaal in uw gebied 

sterk is, zal de klok zichzelf binnen 3 minuten instellen. 

4. Als het signaal te zwak is of als de klok geen signaal kan ontvangen, 

zullen de wijzers niet bewegen. De komende 24 uur zal de klok ieder uur 

eenmaal proberen om het signaal te ontvangen.  

 

5. Zodra de klok het signaal heeft gevonden en zichzelf heeft ingesteld, 

zal hij om 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 14:00, 15:00, 16:00 en 17:00 uur het 

signaal zoeken om zo de tijdsinstelling exact te houden. 

6. Als de klok geen signaal kan ontvangen, dient de klok op een andere 

plaats te worden gezet, waar het signaal wel te ontvangen is. De 

antenne is van zich uit al gericht, daardoor kan de ene locatie een betere 

ontvangst opleveren dan de andere. 

 

7. Deze klok luidt tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds en dus 

niet na 10 uur 's avonds voor 6 uur 's ochtends. Deze klok luidt 6 keer 

om 6:00 uur en ook 6 keer om 18:00 uur.  

De klok luidt automatisch het aantal malen dat door het uurwerk wordt 

aangegeven. 

8. U kunt de gong testen door op ‘set’ te drukken. U kunt nu het volume 
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aanpassen door ‘volume’ op "1", "2" of "3" in te stellen. 

9. U kunt de gong testen door op ‘set’ te drukken. en de aard van het 

geluid aanpassen door vervolgens ‘melody set’ op "1", "2", "3" of "4" in te 

stellen.  

 

SIGNAALONTVANGST VERBETEREN 

1. Als u van plan bent om deze klok in een betonnen of metalen gebouw 

te gebruiken, krijgt u de beste ontvangst wanneer u de klok bij een raam 

plaatst en de gordijnen of zonnewering open of omhoog hebt. 

2. Plaats de klok niet in de buurt van elektronische apparaten zoals een 

tv, magnetron, speakers, computers of faxapparaten. 

3. Veel natuurlijke of geproduceerde goederen kunnen met het 

tijdseinsignaal interfereren of het zelfs blokkeren. Dit zijn o.a. hoge 

gebouwen, luchthavens, bergen, valleien, elektrische voorwerpen zoals 

hoogspanningskabels, verkeerslichten en neonverlichting Slecht weer 

kan eveneens het signaal beïnvloeden. 

 

ZOMERTIJD 

Als het signaal wordt ontvangen, zal de tijd automatisch omschakelen 

tussen Greenwich Mean Time en zomertijd. 

 

ONDERHOUD 

1. Vervang de batterij ieder jaar of wanneer de klok het radiosignaal niet 

meer kan ontvangen. 

2. Houd de klok schoon en droog. De klok moet regelmatig met een 

zachte doek worden afgestoft. 

3. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of chemicaliën op de 

klok. 
4. Haal altijd de batterijen uit de klok wanneer u deze niet gebruikt. 
 

HANDMATIGE INSTELLING 

1. Houd de “M.set” knop op de kast met de slinger 5 seconden lang 

ingedrukt. De uur- en de minutenwijzer gaan nu snel kalibreren. Dit 

betekent dat de klok zich in de modus voor handmatige instelling 

bevindt.  

2. In de modus voor handmatige instelling zal het R/C mechaniek zich 

op dezelfde manier gedragen als een gewoon kwartsmechaniek.  

3. Als u in de modus voor handmatige instelling de “M.set” knop langer 

dan 1 seconde ingedrukt houdt, zullen de uur- en de minutenwijzer snel 

gaan kalibreren. Als u één keer op de “M.set“ knop drukt, zal de 

minutenwijzer een stapje verspringen.  

4. Als u 8 seconden lang niets doet, zal de klok vanzelf de modus voor 

handmatige instelling verlaten en de tijd aanhouden die u hebt ingesteld. 
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AFVALVERWIJDERING:  

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het  

huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.  

 

Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien  

deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. 

Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor  

gebruikte elektrische en elektronische apparaten. 

Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of  

bevoegde instanties voor de afvalverwijdering. 

  

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Duitsland 

 
Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  

in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl 

 
Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan  
het retouradres vermeld op uw factuur. 

 
De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek  
bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering  
van de apparatuur voorbehouden. 
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