
Brugsanvisning til radiokontrolleret vækkeur WT-182 

 

Indledning 
Tillykke med købet af dette radiokontrolleret vækkeur. Betjening af uret er simpelt og ligetil og ved gennemlæsning af denne manual får brugeren fuldt udbytte af urets funktioner. 
 
Funktioner 

 DCF-77 radiokontrolleret med valgfri manuel indstilling 

 24 timers ur (timer, minutter og sekunder) 

 Kalender (dato og måned) 

 Alarm med Snoozefunktion 

 Termometer 

 Natlys
 

Opstilling af uret 
 
Isætning af batterier: 

1. Åben batteridækslet på bagsiden af uret. 
2. Indsæt batterierne. Sørg for at batterierne vender rigtigt(2x AA, IEC LR6, 1,5v), og sæt  atter batteridækslet fast. 
3. Når batteriet er indsat, vil alle elementer i LCD-skærmen lyse op et øjeblik og alarmen bipper en gang. 
4. Uret vil straks begynde at søge efter DCF-signalet. Dette indikeres ved at et ikon øverst i venstre hjørne vil blinke. 
5. Hvis uret fejler i modtagningen af signalet, vil uret stoppe med søge og ikonet vil forsvinde. Uret prøver igen at søge efter DCF signalet en time senere. 
6. For manuel søgning efter DCF signal. Hold knap ”+ (12/24)” og ”- (C / F)” inde samtidig. 
 
Radiostyret ur 

Tiden indstilles automatisk efter et atom-ur, hvis nøjagtighed er uovertruffen (afviger mindre en et sekund for hvert 1 million år). Tidssignalet afsendes fra en sender i Frankfurt med en 
rækkevidde på ca. 1.500 km via et frekvenssignal DCF-77 (77,5 khz). Uret modtager signalet og angiver således tiden fuldstændig præcis.  
 
Check om DCF-signalet modtages 

Uret vil automatisk starte med at søge efter DCF-77 frekvensen, når batteriet er sat i. I normale omgivelser (f.eks. ikke i nærheden af ”støjkilder”, så som TV o.l), vil det tage mellem 3-5 
minutter at opfange signalet. Hvis signalet endnu ikke er modtaget efter ca. 10 minutter efter indsættelse af batteriet i uret, undersøg da følgende forinden uret indstilles manuelt: 
1. Distancen mellem uret og ”støjende” kilder, så som TV og PC, skal være mindst 1,5 – 2 m. 
2. Undgå at placere uret på eller bagved metal, døre og vindueskarme. 
3. I kælderrum eller andre rum med kraftige betonvægge er DCF-77 signalet naturligvis svagere. I ekstreme tilfælde, placer da uret i vinduet og lad fronten eller bagenden af uret pege 

mod syd (Frankfurt). 
 
Bemærk: 

I nogle tilfælde er den direkte årsag til manglende modtagelse af signalet atmosfæriske forstyrrelser. I nattetimerne er disse forstyrrelser sædvanligvis mindre og modtagelse af signal er 
således muligt om natten i langt de fleste tilfælde. Når blot uret modtager et enkelt signal om dagen er dette tilstrækkeligt til at uret maksimalt afviger med 0,5 sekund pr. døgn. 
 
Når uret forsøger at modtage signalet, vil et modtagelsessignal blinke øverst til venstre i displayet. Når signalet er modtaget vil signalet være ”fastlåst” i displayet og det modtagne 
signal vil automatisk korrigere det manuelt indstillede ur. 

 
 
Funktionstaster 
Det radiokontrollerede vækkeur anvender følgende taster: 
 
MODE/SET: : Skifter mellem normaltid, normaltid + ugedag og alarm. 
 : Indstilling af Timer, Minutter, Tidszone, Sprog til ugedag, årstal, måned og dato. 
 
+ (12/24): : Skifter mellem 12- eller 24-timers urværk. 
 : Ved indstilling, tryk knap ”+ (12/24)” for at justere med ”+”. 
 
- ( C / F ) : Skifter mellem temperaturen vist i celsius (C) eller Fahrenheit (F) 
 : Ved indstilling, tryk knap ”- (C / F)” for at justere med ”-”. 
 
AL ON/OFF : Aktiver og de-aktiver alarmen. 
 : Aktiver og de-aktiver snooze i ”snooze tiden” 

  
SNOOZE / LIGHT : Aktivere snoozefunktionen 
 : Natlys  
 
 

Manuel indstilling af tiden, tidszone, sprog til ugedag, årstal, måned og ugedag. 
Hold knap MODE/SET inde til timerne vil begynde at blinke. Tryk knap ”+ (12/24)” og ”- (C / F)” for at justere timerne, minutterne, tidszone, sprog af ugedag, årstal, måned og dato.  
Tryk knap MODE/SET for at godkende hver enkelt indstilling. Hvis der ikke trykkes på nogle knapper i 8 sekunder, vil der automatisk vendes tilbage til normaltidsfunktionen. 
Der kan vælges mellem 7 forskellige sprog til ugedagen. Der er følgende valgmuligheder: German, English, Denmark, Dutch, French, Italian og Spanish. 
Tidszonen bruges til de lande hvor der kan modtages DCF signal, men hvor tiden er forskellig fra tiden i Tyskland. Hvis tidsforskellen er 1 time foran, skal tidszonen være +1 osv. 
 
 

Indstillng af alarm 
For at indstille alarmen tryk 2 gange på knap MODE/SET og der skiftes til alarmfunktionen.  
Hold herefter knap MODE/SET inde i 2 sekunder og timerne vil blinke. For at justere timerne tryk knap ”+ (12/24)” eller ”- (C / F)”. Når det ønskede timetal er nået tryk knap MODE/SET og 
minutterne vil blinke. For at justere minuttalletet tryk knap ”+ (12/24)” eller ”- (C / F)”. Efter det ønskede minuttal er nået, tryk knap MODE/SET og der vendes tilbage til normaltidsfunktion. 
 
Frakobling af alarm 
Når alarmen lyder, trykkes på ”AL ON/OFF” for at stoppe alarmen, eller tryk SNOOZE  for at komme i snoozefunktion.  

 
 

Snooze indstilling 
Når alarmen lyder, tryk knap SNOOZE for at aktivere snoozefunktionen. Alarmen vil stoppe og aktivere igen efter 8 minutter. 
For at stoppe snoozefunktionen tryk knap MODE/SET. 

 
 

Natlys 
Natlys aktiveres automatisk ved tryk på en hvilken som helst af tasterne. Natlyset lyser i ca. 2 sekunder for derefter automatisk at slukke.  
 
 

Udskiftning af batteri 
Det anbefales at udskifte batteriet mindst en gang om året, eller når displayet bliver uklart. Brugte batterier er ikke almindelig husholdningsaffald og skal derfor afleveres i specielle batteri-
affaldsspande.  
 
 

Vedligeholdelse 
Undgå at placere uret på steder, som er udsat for rystelser, idet dette påvirker nøjagtig aflæsning af uret. 
Uret bør ikke udsættes for kraftige ændringer i temperaturen så som direkte sollys, ekstrem kulde og våde/fugtige omgivelser. 
Displayet/skærmen renses med en blød fugtig, men opvredet klud. Brug ikke opløsningsmidler o. l, idet dette ødelægger displayet. 
Uret tåler ikke vand 
Forsøg ikke selv at foretage reparationer på uret. Returner produktet til forhandleren, der formidler kontakt til en autoriseret reparatør. 


