
WQ170 KWARTSWEKKER 

 

Gebruikshandleiding 

 

Vorrzorgsmaatregelen 

 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 

 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. 

 Batterijen nooit opladen of in vuur werpen om ontploffing te voorkomen. 

 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. 

 

Gebruik het product alleen voor het doel waarvoor deze bestemd! 

 

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 

inzamelplaatsen teruggeven. U bent als verbruiker wettelijk verplicht oude batterijen, als omschreven, 

in te leveren. 

 

Verordening verwijdering elektrische apparaten 

Dit symbool betekent dat elektrische apparatuur, wanneer hij het eind van zijn levensduur bereikt, niet 

mag worden afgevoerd met het gewone huishoudelijk afval. Breng de apparaat naar het plaatselijke 

inzamelpunt voor afval of recyclingcentrum. Dit is van toepassing voor alle landen van de Europese 

Unie en op de overige Europese landen met een systeem voor gescheiden afvalinzameling. 

 

 

 

 

 



 

 Vooraanzicht              Achteraanzicht 

 

A  LCD-Display 

A1: Datum & weekdag A3: Temperatuur          

A2: Tijd                A4: Wekalarmsymbool 

      

       B  Toetsen  

B1: MODE Toets       B4: W-TIME Toets                       

B2: ▲ Toets        B5: SNOOZE/LIGHT Toets      

B3: ▼ Toets        

                  

C1 Batterijvak 

 

 

 

 

Tijdsaanduiding voor  

32 wereldsteden: 

Locale en wereldtijdaanduiding  

In duo-modus  

Instellingen: 

Plaats 1 x AAA batterijen in het batterijvak. 

 

Tijdinstelling: 

1) Druk en houd de MODE toets (B1) 3 seconden, het uur cijfers knipperen. 

2) Druk op de ▲ (B2) of de ▼ (B3) toetsen om tijd en datum in te stellen. De instellingen hebben de 



volgende volgorde: Jaar, Maand, Weekdag, Week taal, Uren, Minuten, Seconden en lokale tijd (DST – 

Zomertijd aan/uit). Druk op de MODE toets (B1) om te schakelen naar de volgende instelling. 

De weekdag display kan worden geselecteerd in 7 talen: Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Deens 

en Engels. De talen en bijbehorende afkortingen zijn per weekdag in de onderstaande tabel weergegeven: 

 

 GER FRA ESP ITA NET DAN ENG 

Maandag MO LU LU LU MA MA MO 

Dinsdag DI MA MA MA DI TI TU 

Woensdag MI ME MI ME WO ON WE 

Donerdag DO JE JU GI DO TO TH 

Vrijdag FR VE VI VE VR FR FR 

Zaterdag SA SA SA SA ZA LO SA 

Zondag SO DI DO DO ZO SO SU 

 

3) Druk op de MODE toets (B1) om de instelling te bevestigen. 

 

Opmerking: Seconden kunnen slechts naar nul worden gecorrigeerd. 

 

12/24h tijdsaanduiding: 

Druk op de ▼ toets (B3) om het display formaat 12 (AM/PM) of 24 uur te kiezen. 

 

Tijdsaanduiding voor 32 wereldsteden: 

1) Druk en houd de W-TIME toets (B4) 3 seconden om naar de wereldtijdaanduiding te schakelen. 

2) Druk op de ▲ (B2) of de ▼ (B3) toetsen om een stad te selecteren.   

 

                                                                                    

 

3) Druk op de W-TIME toets (B4) om de DST voor de geselecteerde stad aan of uit te zetten. 

4) Druk en houd de W-TIME toets (B4) 3 seconden om naar de datumaanduiding terug te schakelen. 

Instelling van 2 alarmen: 

1) Druk op de MODE toets (B1) om het alarm 1  te kiezen. Druk nogmaals op de MODE toets (B1) om 

het alarm 2  te kiezen. Het  symbool voor alarm 1 of alarm 2 knippert. 

2) Gedurende de geselecteerde alarm, druk op de ▲ toets (B2) om het alarm aan of uit te zetten. 

3) Gedurende de geselecteerde alarm, druk en houd de MODE toets (B1) 3 seconden, het uur cijfers 

knipperen. Druk op de ▲ (B2) of de ▼ (B3) toetsen om het alarmtijd in te stellen. Druk op de MODE 

Stad Afkorting 

1. Amsterdam AMS 

2. Barcelona BCN 

3. Kopenhagen CPH 

4. Frankfurt FRA 

5. Paris PAR 

6. Amman AMM 

7. Athen ATH 

8. Cape Town CPT 

9. Cairo CAI 

10. Istanbul IST 

11. Jerusalem JRS 

Stad Afkorting 

12. Moskow MOW 

13. Dubai DBX 

14. Bangkok BKK 

15. Beijing PEK 

16. Hong Kong HKG 

17. Singapur SIN 

18. Tokyo TYO 

19. Sydney SYD 

20. Wellington WLG 

21. Dublin DUB 

22. London LON 

Stad Afkorting 

23. Rio de Janeiro RIO 

24. Falkland Lsds FAL 

25. Havana HAV 

26. New York NYC 

27. Washington DC WAS 

28. Ottawa YOW 

29. Chicago CHI 

30. Mexico City MEX 

31. Los Angeles LAX 

32. Alaska  ALA 



toets (B1) om van het uur-instelling tot op de minuut instelling te schakelen. Druk op de MODE toets (B1) 

om de instelling te bevestigen. 

4) Druk nogmaals op de MODE toets (B1) om naar de normale tijdsaanduiding terug te schakelen. 

 

Sluimerfunktie: 

Druk op de SNOOZE/LIGHT toets (B5) zodra de wekker afgaat. Het alarm wordt nu tijdelijk onderbroken en 

zal na 4 minuten weer afgaan. 

Druk op een willekeurige toets om de sluimer-alarm te stoppen. 

 

Achtergrondverlichting: 

Druk op de SNOOZE/LIGHT toets (B5) om de achtergrondverlichting voor 3 seconden in te zetten. 

 

OPGELET! 

 Gebruik de wekker niet in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (b.v. badkamer). 

 De bedrijfstemperatuur is tussen 0°C und 50°C. 

 Alle instellingen gaan verloren tijdens het vervangen van de batterij 

 

 

 

 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 inzamelplaatsen teruggeven. U bent als verbruiker wettelijk verplicht 

oude batterijen, als omschreven, in te leveren. 

 

 


