
RADIOGRAFISCHE WEKKER OP ZONNE-ENERGIE 
Art.-Nr. 39 627 

 
Gebruiksaanwijzing: 
 
Technische gegevens: 
1.  1 oplaadbare accu Typ AA 700 mAh 
2.  Energieverbruik: 

Alarm: <12 mA   
Stroomopname: <105 uA 
Normale stroomverbruik: <25 uA 
Licht: <100 mA 

     Gangreserve: vol opgeladen ca. 12 maanden en een energieverbruik van  
     <1.09 mAh. 
 
 Handleiding: 
1. Plaats de accu in het batterijvak. Zodra uur- en minuten wijzer automatisch op 

4:00/8:00/ 12:00 uur zijn gaan staan, schakelt de radiografische wekker op 
ontvangst. 

2. Als de klok na 10 minuten niet loopt, ontvangt deze het radiografische signaal op 
het eerstvolgende hele uur. Het instellen van de tijd kan ook handmatig 
uitgevoerd worden. 
  

Tijd handmatig instellen: 
2.1  De M“.set“ toets 3 secondenlang ingedrukt houden, om de 

   tijdweergave te starten  
   De M“.set“ toets zolang  ingedrukt houden, totdat de uur – en minutenwijzer 
   net voor de gewenste tijd staat.  

2.2   Druk de „M.set” toets nu steeds weer kort in, totdat de uur – en 
        minutenwijzer op de exact gewenste tijd staan. 
2.3   beëindigen  houdt u  toets 
        Houdt de „M.set” toets 8 seconden lang ingedrukt.om de handmatige 
        tijdinstelling te beëindigen 
3.  De klok loopt zodra het radiografische signaal ontvangen wordt. 
 
Radiografische ontvangst: 
4.1  Er zijn 8 ontvangsttijden per dag: 2:00 uur, 3:00 uur, 
       4:00 uur, 5:00 uur, 14:00 uur, 15:00 uur, 16:00 uur, und17:00 uur. 
4.2  Toets REC: houdt deze toets 3 seconden lang ingedrukt, om de functie van 
        handmatige signaalontvangst te starten.. 
 
Alarm  instellen: 
5.1  Toets „ON/OFF“: voor het in - en uitschakelen van het alarm. Om de 
        alarmtijd in te stellen moet de toets op „ON“ staan. 
5.2  Alarm instellen: alarmtoets tegen de wijzers van de klok in draaien tot de     
gewenste tijd bereikt is  
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Toets „SNOOZE/LIGHT“ (sluimerfunctie /licht) 
6.1.  Toets drukken om het scherm te verlichten  
6.2.  Zodra het alarm afgaat, de toets „SNOOZE/LIGHT“ Drukken om de 
sluimerfunctie te activeren. Als het alarm na 5 minuten weer afgaat. toets „ON/OFF“ 
drukken tot de “OFF” positie om het alarm uit te schakelen  
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Tips:  
1. Als de wekker niet functioneert: op “RESET”, drukken of batterij controleren 
2.  Als de wekker langere tijd niet gebruikt wordt, de batterij eruit halen. 
3.  Geen niet oplaadbare batterijen gebruiken.  
4.  Om de batterij op te laden de zonnecel in zonrichting plaatsen.  
5. Oe batterij controleren en opladen, als de wekker niet goed functioneert 
 
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. 
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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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