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RADIO CONTROL WANDKLOK OP ZONNE-ENERGIE 

Gebruiksaanwijzing  

A. Technische specificaties: 
1. Herlaadbare batterij: 1XAA 400MAH (batterij inbegrepen) 

Het leven van de batterij: 6 jaar 

2. Energieverbruik: 

Energiebron: Zonlicht of fel licht  

ELEKTRISCHE STROOM <105UA, 

NORMAAL STROOMVERBRUIK <175UA, 

 

B. HOE MOET DE KLOK GEBRUIKT WORDEN? 
1. Hoe moet de klok gebruikt worden? 

1.1. Zet de batterij in de batterijruimte en dan zal de klok signaal ontvangen en de uur- en de minuutwijzer zullen 

automatisch naar 12:00, 8：00 en 4：00 verhuizen. 

1.2. Indien na tien minuten geen signaal wordt ontvangen, betekent dat het radio control signaal niet sterk genoeg 

is of onbeschikbaar is en dan moet de klok handmatig ingesteld worden. 

 

2. Hoe de klok handmatig in te stellen: 

2-1. Druk op “M.set” langer dan 3 seconden om de tijdinstelling functie te starten. De tijd begint te lopen en u moet 

hem gedrukt houden totdat de uur- en de minuutwijzer de geweste tijd tonen.  

2-2 Om zeker te zijn dat de klok de juiste tijd toont, druk op “keypress” totdat de uur- en de minuutwijzers dichtbij 

de gewenste tijd komen, maar niet op de exacte tijd. Stop daarna en begin rechtstreeks op de “M. Set” knop 

te drukken. Stop en begin opnieuw te drukken en dan stop….; Herhaal deze actie totdat de klok de gewenste 

tijd toont. Gecombineerd met het process van 2-1 zal de tijd sneller ingesteld worden. 

2-3 Druk op geen knop, de handmatige instelling zal na 4 seconden automatisch worden afgesloten 

 

3. De klok werkt wanneer signaal wordt ontvangen 

 

3-1. Wanneer signaal kan worden ontvangen wordt de tijd 8 keer per dag geüpdatet, om de volgende uren: 

• AM2:00; AM3:00; AM4:00; AM5:00; 

• PM2:00, PM3:00, PM4:00, PM5:00; 

 

3-2. REC knop: druk 3 seconden lang op deze knop om de functie van het ontvangen van het signaal handmatig in 

te stellen. 

 

Opmerkingen:  
1. Indien de klok niet werkt, druk op “RESET” of check de batterij. 

2. Haal de batterij uit als de klok voor een lange periode niet meer gebruikt wordt. 

3. Gebruik geen gewone batterij. 

4.  Om de batterij op te laden zet het zonnepaneel onder licht. 

5.  Indien de klok niet goed werkt, check and laad de batterij op.   

 

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huis houdafval. 

Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgez et voor dit soort producten. Vraag op uw 

gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemd e containers bevinden. 



Elektrische en elektronische producten bevatten nam elijk bestanddelen en stoffen die 

gevaarlijk kunnen zij voor het milieu of voor de vo lksgezondheid en moeten worden 

gerecycleerd. 

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elekt ronische apparatuur speciaal 

moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit  een doorgekruiste container op 

wielen. 
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