
 
 

Radiogestuurde wekker A620 
Handleiding 

 

De wekker activeren 
 

1. Open het batterijvakje aan de onderkant van de wekker 
2. Leg een nieuwe batterij, type AA/LR 06 (1,5V) in het vak. Let er hierbij op dat u de batterij in de juiste richting plaatst. Nu hoort u 

een geluidsignaal. De uur- en minutenwijzer beginnen te lopen tot ze de 12 uur-positie bereikt hebben. Uw wekker werkt op radio-
ontvangst en probeert nu het Duitse radiosignaal te ontvangen. 

3. Sluit het batterijvak door de deksel erop te zetten. 

4. Op het moment dat de wekker een radiosignaal kan ontvangen, wordt de actuele tijd – zowel zomer- als wintertijd – automatisch 
ingeschakeld. Dit proces kan enige minuten duren. De ontvangst van het radiosignaal hangt af van de plaatselijke omstandigheden 
en of de wekker zich bevindt binnen bereik van een DCF-signaal, d.w.z. binnen een omtrek van ca. 1500 km rondom de zender bij 
Frankfurt. 
Let erop dat u tijdens het activeringsproces geen andere knoppen indrukt. 
Mocht u langere tijd niks ontvangen en mochten de wijzers zich niet automatisch op de goede tijd instellen nadat de batterij juist is 
geplaatst, druk dan op de knop aan de achterkant van de wekker waar ‘RESET’ op staat. Hiervoor kunt u het beste een stomp 
metalen pinnetje gebruiken. 

 
 

Alarmtijd instellen 
 

Draai de wektijdknop op de achterkant van de wekkerkast in de door de pijl aangegeven richting om de gewenste alarmtijd in te 
stellen.  
Schuif de schakelaar aan de zijkant naar boven (richting de ‘ON’- positie) om het alarm te activeren. 

 

Bediening wekker / sluimerfunctie: 
 

1. Om de sluimerfunctie te activeren drukt u, als de wekker afgaat, op de knop op de bovenkant van de wekker. Het alarm gaat dan 5 
minuten later weer af. De sluimerfunctie kan 7 keer achter elkaar herhaald worden. 

2. Om het alarm helemaal uit te schakelen, schuift u de schakelaar aan de zijkant van de wekker naar beneden (OFF-positie 
beneden). 

 

Licht 
 

De verlichting wordt ca. 5 seconden geactiveerd als u kort op de knop bovenop de wekker drukt. 

 
 

Handmatig de kloktijd instellen 
 
Mocht uw wekker geen radio-ontvangst hebben of zich buiten het zenderbereik bevinden, dan kunt u de knop voor de handmatige 
tijdsinstelling, ‘M-SET’, (op de achterkant van de wekkerkast) 3 seconden lang indrukken om te tijd in te stellen. Druk hierna herhaaldelijk 
op de knop tot de wijzers de gewenste positie hebben bereikt.  
Als u de ‘M-SET’ knop ingedrukt houdt, bewegen de wijzers sneller. 

 
 

Zomertijd 
 

De wekker schakelt automatisch om naar zomer- en wintertijd. 
 

RESET-toets 
 

De ‘RESET’-knop op de achterkant van de wekkerkast kan worden gebruikt om alle foute instellingen terug te zetten of om de wekker 
opnieuw op te starten in geval van storing. 

 
 

REC-toets 
 

Met de ‘REC’-knop op de achterkant van de wekkerkast kan het radio-ontvangstsignaal ook handmatig worden gestart. De handmatige 
radio-ontvangst eindigt automatisch na 6 tot 12 minuten.  
Pas op! Test-ontvangsten vergen veel energie van de batterij en verminderen de levensduur van de batterij. 



BELANGRIJK! 
 

Lees voordat u begint met het instellen van uw wekker aandachtig deze gebruiksaanwijzing door. Bepaalde situaties kunnen 
de ontvangst van het radiosignaal beïnvloeden. Om storingen van deze ontvangst te vermijden, is het belangrijk dat u op de 
volgende punten let: 
  
1. Plaats de wekker niet in de buurt van elektrische apparaten met magneetvelden of apparaten die zelf zenden. 
2. Plaats de wekker niet op of in de buurt van metaalplaten. 
3. De ontvangstkwaliteit wordt verminderd door de wekker te plaatsen in kelders, gebouwen waar veel staal aanwezig is, 

bijv. fabriekshallen, luchthavens, flatgebouwen en huizen met gemetalliseerde ramen met isolatieglas. 
 

Onderhoud 
 

Stel de wekker niet bloot aan extreme temperaturen (hoger dan 40˚C en lager dan -5˚C). Onder andere hete licht- en 
warmtebronnen kunnen leiden tot vervorming van de gevoelige wijzers. 
Plaats de wekker niet in de buurt van sterk magnetische velden (bijv. luidsprekers). 
Om de wekker schoon te maken kunt u deze het beste met een zacht, droog doekje afvegen. 
Als de wijzers stil blijven staan is dit een teken om de batterij te vervangen. 

 
 

Instructies ter milieubescherming 
 

Dit product mag niet met de normale huisafval weggegooid worden. Het moet bij een verzamelpunt 
voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur afgegeven worden. Met het hergebruik van 
de gebruikte grondstoffen en andere vormen van hergebruik bij oude apparaten levert u een 
belangrijke bijdrage aan de bescherming van onze aarde. 

 
 
Instructies voor de batterijen 

Als de batterijen leeg zijn, mogen deze niet bij het huisafval komen. Oude batterijen bevatten namelijk mogelijk stoffen die 
schade kunnen toebrengen aan het milieu en de gezondheid. Breng de batterij naar een inzamelpunt, dan kan deze herbruikt 
worden. Breng alleen batterijen waar geen elektrische lading meer op staat naar een inzamelpunt. 

 
Alle batterijen worden opnieuw gebruikt. Zo worden grondstoffen als ijzer, zink of nikkel minder 
aangetast. Batterijrecycling is de makkelijkste vorm van milieubescherming. Hartelijk dank dat u hieraan 
bijdraagt!  
 
De symbolen onder de kliko’s staan voor:  
Pb: Batterij bevat lood, Cd: Batterij bevat cadmium, HG: Batterij bevat kwik 

 

 

EU-conformiteitsverklaring 

Hierbij verklaart Kurt-Eberhard Kalb KG dat de *wekkerradio/radiogestuurde wekker* in overeenstemming is met de Richtlijn 
2014/53/EU.  
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is op te vragen via volgend e-mailadres: kalb@kalb-ravensburg.de 
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GARANTIE 

 
We zijn blij dat u voor een product van ATRIUM gekozen heeft! Onze producten worden met veel zorg gemaakt en ondergaan 
een strenge eindcontrole. Mocht er iets gebeuren wat onder garantie valt, worden conform dit garantiebewijs alle gebreken 
kosteloos verholpen, voor zover ze onder productiefouten vallen. De ATRIUM-garantie eindigt 2 jaar na aankoopdatum. 
Onderdelen die niet onder garantie vallen zijn het glas, de wekkerkast, batterijen, oneigenlijk gebruik, overbelasting en 
natuurlijke slijtage. De garantie vervalt bij ingrijpen van de koper of een onvakkundige derde en bij verkeerde behandeling 
(bijv. op de wekker slaan, de wekker gooien of laten vallen of de wekker in aanraking met water laten komen). 
Aansprakelijkheid voor overige en indirecte schade is uitgesloten. Mocht herstel bij een gebrek niet mogelijk zijn, dan wordt de 
wekker vervangen door eenzelfde of soortgelijk model. Er ontstaat geen nieuwe garantietijd bij eventuele reparatie of 
vervanging. 
Om aanspraak te maken op garantie moet de aankoopfactuur getoond worden. 


