
-  geeft afwisselend tijd, datum en temperatuur weer, maar kan ook ingesteld worden

    om permanent tijd weer te geven

-  door geluid geactiveerde display of permanente display

-  12 of 24 uur format kan gekozen worden (initiële stand: 24 uur).

-  instelling alarm voor weekdagen of weekenddagen

: Indrukken en vasthouden om naar de modus instellingen te gaan

: om het nummer te verhogen in de instelmodus / om het temperatuurformat te

wijzigen in normale displaymodus

: om het nummer te verlagen in de instelmodus / om te schakelen tussen alarm op

weekdagen en weekenddagen in    normale displaymodus

       :  om naar de instelling van het alarm te gaan

  om functie geluidsactivering in- of uit te schakelen / ingedrukt houden om

permanente aanduiding van tijd in te stellen

( Belangrijke opmerking : zorg ervoor dat u begint met het instellen van de klok binnen 5

seconden na het openen om de instelling modus of het zal terugkeren naar de non

instelmodus)

1.  Houd de SET knop 3-5 seconden ingedrukt om naar de instelmodus te gaan, het

     displaynummer JAAR zal knipperen.

2.  Druk op de of knop om het gewenste getal voor JAAR weer te geven, druk

     vervolgens op  om te bevestigen en het MAAND displaygetal zal gaan

    knipperen



3.  Druk op de of knop om het gewenste getal voor MAAND weer te geven,

     druk vervolgens op  om te bevestigen en het DAG displaygetal zijn gaan

     knipperen

4.  Druk op de of knop om het gewenste getal voor DAG weer te geven, druk

     vervolgens op  om te bevestigen en het UUR displaygetal zal gaan

     knipperen

5.  Druk op de of knop om het gewenste getal voor UUR weer te geven, druk

     vervolgens op  om te bevestigen en het MINUUT displaygetal zal gaan

     knipperen

6.  Druk op de of knop om het gewenste getal voor MINUUT weer te geven, druk

     vervolgens op  om te bevestigen en de tijd zal in 24 uurs-weergave getoond

     worden.

7.  Druk op de + of - knop om 24H- of 12H-weergave te selecteren, druk dan op

     om te bevestigen en de instellingen te verlaten.  In de 12H-weergave zal er een stip

     weergegeven worden linksboven op het displayscherm als de klok PM-tijd

     weergeeft.

Druk op de + knop om het temperatuurformat in stellen op Celsius of Fahrenheit als

de klok in normale weergave is.

1.  Druk op de knop om naar het menu instellen alarm te gaan en het

     scherm zal weergeven, wat betekent dat het alarm momenteel

     uitgeschakeld is als standaard instelling.

2.  Om uw wektijd in te stellen houdt u de       knop ingedrukt en op het

     scherm zal 0:00 verschijnen. Druk vervolgens op de knop SET en het uur

     gedeelte van de wektijd zal gaan knipperen

3.  Druk op de of knop om het gewenste UUR van de wektijd te kiezen, druk

     vervolgens op  om te bevestigen en de MINUUT van de wektijd zal gaan

     knipperen

4.  Druk op de + of - knop om de gewenste MINUUT van de wektijd te kiezen, druk

     vervolgens op  om te bevestigen en instellen van het alarm te verlaten.

5.  Houd om het alarm uit te schakelen de knop       ingedrukt en het scherm zal weer

     naar  gaan; druk weer op deze knop om het weer in te schakelen.

6.  Druk om het alarm voor weekdagen of weekenddagen in te stellen op de - knop

     om te schakelen tussen 5AL en 7AL als de klok in normale weergave is.



De functie geluidsactivering kan uitgeschakeld worden zodat het display

permanent ingeschakeld zal zijn. Maar het ingeschakeld hebben van deze

functie bespaart energie of batterijen. De klok kan ook ingesteld worden om

alleen tijd weer te geven, zonder wisselen tussen datum en temperatuur.

1.  Druk op de knop ' ' om de functie geluidsactivering in- of uit te

     schakelen. Als de klok '  weergeeft, is de functie geluidsactivering

     ingeschakeld. Als de klok '- -  weergeeft, is de functie geluidsactivering

     uitgeschakeld.

2.  Houd de knop  3 seconden ingedrukt tot een piep klinkt, de klok zal nu

     alleen de tijd weergeven. Houd de knop  weer ingedrukt tot een piep

     klinkt om terug te gaan naar de normale weergave.

1. De klok wordt geleverd met een snooze-functie . De snooze tijd is 5 minuten per keer

    en het kan 5 keer worden snoozed .

2. De snooze-functie wordt automatisch ingeschakeld wanneer de klok wordt gevoed

    door adapter of batterijen

3 Wanneer het alarm is ingeschakeld , het indrukken van een willekeurige toets zal het

   alarm te stoppen en het zal weer uit gaan in 5 minuten .

4. Door op een knop twee keer wanneer het alarm is ingeschakeld kunt de snooze

    functie te zetten .

1.  Als de klok via batterijen van stroom voorzien wordt, gebruik dan alleen

     alkalinebatterijen en stel de klok in op door geluid geactiveerde display.

     Anders kunnen de batterijen al redelijk snel leeg raken.

2. Als de klok gevoed wordt door batterijen en de getallen op het scherm

    constant knipperen is dit geen defect, maar een aanduiding dat de

    batterijen leeg raken en zo snel mogelijk vervangen moeten worden.

3. Gebruik batterijen en voeding via de lichtnetadapter niet tegelijkertijd, dit

    kan de klok beschadigen.

4. Gebruik geen andere adapter om de klok van stroom te voorzien als de

    uitgang meer dan 5V / 500mA - 2,0 A is, omdat dit de klok ernstig zal

    beschadigen


