
 

 

Belangrijk ! Lees voor het inbrengen van een batterij 
deze gebruiksaanwijzing. 

Hartelijk dank voor de aankoop van deze BlonK design klok die ik met veel plezier 
heb  ontworpen en  vervaardigd. Ik hoop dat u er heel lang plezier van zult hebben. 

Deze klok is uitgerust met een volledig automatisch radiogestuurd quartz DCF uurwerk van UTS. 
De tijd wordt regelmatig gesynchroniseerd met een atoomklok d.m.v. een radiosignaal dat wordt uitgestraald 

vanuit Frankfurt/Mainfingen in Duitsland en kan alle West-Europese landen bereiken. 
De klok past zich automatisch aan zomer- en wintertijd aan. 

 

Eerste ingebruikname : 
 
1. Zoals u ziet staat de klok bij aflevering met alle wijzers op twaalf uur. Draai niet aan de wijzers ! 
2. Verwijder de witte slotpin (zie n° 1 op foto ommezijde) aan de achterkant van het uurwerk en 
    bewaar deze pin. 
3. Installeer een niet oplaadbare batterij (formaat AA van 1,5 V). 
4. De wijzers zullen automatisch naar de 4 uurs positie draaien, stilstaan en wachten op ontvangst van het 
    radiosignaal om de tijd te synchroniseren. Dit kan enkele minuten duren. 
5. Na ontvangst van het radiosignaal draaien de wijzers vanzelf naar de juiste tijd. 

Batterij vervangen : 
 
Vervang de lege batterij door een niet oplaadbare batterij. Na het inbrengen van een nieuwe batterij heeft de 
klok tijd nodig om zich opnieuw te synchroniseren. Als de klok een kwartier na het vervangen van de batterij 
nog steeds niet de juiste tijd aangeeft, volg dan onderstaande reset instructie op. 

Reset instructie : 

Als de klok niet de juiste tijd aangeeft volg dan deze stappen op : 

 1. Verwijder de batterij en de wijzers. 
 2. Installeer na 2 minuten opnieuw de batterij. 
 3. Reset het uurwerk door met een platte schroevendraaier contact te maken 
      tussen de 2 pinnen aan de achterkant van het uurwerk (zie n° 2 op foto ommezijde). 
 4. Het uurwerk draait (zonder de wijzers) totdat het op de 12 uurs positie staat. 
      Wacht tot het uurwerk stilstaat (duurt ca. 5 minuten). 
 5. Verwijder de batterij. 
 6. Duw de witte slotpin (zie n° 1 op foto ommezijde) in het kleine gaatje aan de achterkant van het uurwerk. 
 7. Plaats alle wijzers op de as in de 12 uurs positie. 
     Let op : draai niet aan de wijzers wanneer deze op de as zijn bevestigd. 
 8. Volg nu de procedure van eerste ingebruikname. 
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Belangrijk ! Lees voor het inbrengen van een batterij de instructies 
voor eerste ingebruikname (verso). 

   

Mogelijke storingsoorzaken : 

De klok blijft op dezelfde tijd staan : 
- Controleer de batterij spanning. 
- De klok staat te dicht bij een ander elektrisch apparaat en verstoort het radiosignaal dat de tijd van 
   uw klok synchroniseert. Zet uw klok op een andere plaats. Het kan nodig zijn de reset instructie op 
   te volgen. 

Onderdelen : 

Voor deze klok heb ik het volgende mechanisme gebruikt dat via het internet gemakkelijk kan worden 
aangekocht (bijvoorbeeld bij www.clockparts.nl): 

 
 
101.4 UTS quartz radio gestuurd, 
AA Duitsland 
wijzeras lengte: 17 mm 
maximale wijzerplaatdikte: 9 mm 
asdiameter minutenas: 3,5 mm 
asdiameter urenas: 5 mm 
 
1 = slotpin 
2 = reset contact 
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