


Nederlands 

 
Het ziet eruit als een simpel blokje hout, maar maak een geluid (knip met je vingers, kuch, klap in je 

handen, of tip op de bovenkant) en het geeft onmiddellijk en afwisselend tijd, datum en temperatuur 

weer. Ze kan ingesteld worden met een continue display, of met een display van enkele seconden 

wanneer je een geluid maakt. Druk op de "V/S" knop op de achterzijde om tussen displays te wisselen. 

Het wordt streng aangeranden om geluidsactivatie te selecteren, om meer energie te besparen of om de 

batterijen te sparen. 

� Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel 

    tijd. 

� Geluidsactivatie. 

� 12 en 24 uurs formaat. 

� Alarm met 'piep'-geluid. 

� Slimme snooze functie. 

� LED Display slaat af maar de klok blijft lopen. 

� Ingebouwde oplaadbare accu, voor draadloos genot.  

 

 

Installeren 

  
� Haal de klok uit de verpakking, evenals de adapter. Sluit de adapter aan op het lichtnet. Plaats de  

    klok op een veilige plaats.  

� Zet de klok aan door de knop op de achterkant van de klok in de ON richting te schuiven. Het LED  

    scherm zal nu oplichten. 

� Sluit de klok niet op het lichtnet aan als het display niet aangaat na het uitvoeren van vorig  

    beschreven stap. 

� Als het LED scherm aan is, kun je de klok instellen door naar het instellingsmenu te gaan.  

 

 

Oplaadinstructies 

  
� De klok wordt volledig opgeladen geleverd. In permanente modus zal de accu 7 dagen meegaan. In  

    de geluidsactivatiemodus, zal de accu ongeveer 3 maanden meegaan.  

� Het scherm van de klok wordt dof als de accu opraakt. Laad de accu zo spoedig mogelijk op! 

� Gebruik enkel de meegeleverde adapter. Tijdens het opladen zal de LED indicatie rood oplichten.  

    Wanneer de klok volledig is opgeladen zal de LED indicatie groen oplichten.  

� Het duurt ongeveer 3 tot 4 uur voordat de klok volledig is opgeladen.  

� Verwijder de adapter zodra de klok volledig is opgeladen.  

� Geadviseerd wordt om de klok in de geluidsactivatiemodus in te stellen. Hiermee spaart u de accu  

    en verlengt u de levensduur.  

� De meegeleverde adapter kan ook gebruikt worden om de klok permanent van stroom te voorzien, 

in plaats van de ingebouwde oplaadbare accu.  

 

  



Scherminstructies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knoppen 

 

SET: Instellingen. 

UP: Om TIJD/DATUM in de instellingen te wijzigen. In normale mode om de 

temperatuurweergave te wijzigen (°C/°F). 

DOWN: Om TIJD/DATUM in de instellingen te wijzigen. In normale mode om het alarm te 

wijzigen. 

V/S: Geluid AAN/UIT, en om enkel Tijd op display weer te geven. 

ON/OFF: Schakel de klok in of uit.  

 

 

 

Jaar/Datum/Tijd 
 

� SET 3 seconden ingedrukt houden om de instellingen te wijzigen. 

� Wanneer het JAAR knippert, duw UP of DOWN om het JAAR te wijzigen, druk daarna op SET  

    om verder te gaan naar MAAND. 

� Wanneer de MAAND knippert, duw UP of DOWN om de MAAND te wijzigen, druk daarna op  

    SET om verder te gaan naar DAG. 

� Wanneer de DAG knippert, duw UP of DOWN om de DAG te wijzigen, druk daarna op SET om  

    verder te gaan naar TIJD. 

� Wanneer het UUR knippert, duw UP of DOWN om het UUR te wijzigen, druk daarna op SET om  

    verder te gaan naar de MINUTEN. 

� Wanneer de MINUTEN knipperen, druk UP of DOWN om de MINUTEN te wijzigen, druk daarna  

    op SET om verder te gaan naar het UUR-FORMAAT. 

� Wanneer het1 2H/24H-formaat wordt weergegeven, duw UP of DOWN om een keuze te maken,  

    druk daarna op SET om het menu te verlaten. 



Temperatuurweergave 
 
� Duw UP tijdens de normale tijdsweergave om de temperatuurweergave te wijzigen 

tussen °C/°F. 

 

Alarm 

 
(Deze klok kan ingesteld worden met 3 verschillende alarmen; alarmen kunnen ingesteld worden in 

'normale alarm 

mode' of 'weekdagen alarm mode'. 

‘ -  - AL’  Normale alarm mode: het alarm loopt iedere dag af 

‘    - AL Weekdag alarm mode: het alarm loopt enkel af op weekdagen 

� Druk op DOWN om het alarm-menu binnen te gaan; de klok staat standaard ingesteld op '--A', druk  

    UP of DOWN om je voorkeur te wijzigen; druk SET om te bevestigen, je gaat terug naar het eerste  

    menu. 

� Het eerste alarm is standaard uitgeschakeld met display '--:A1' (om het alarm in te schakelen druk  

    op de UP-knop om daarna tijdsweergave te zien. Om het alarm uit te schakelen druk DOWN. 

� Om het eerste alarm in te stellen, drukS ET wanneer "0:00" wordt weergegeven, het UUR knippert,  

    druk UP en DOWN om het uur te wijzigen; druk opnieuw op SET, de MINUTEN knipperen, druk  

   opnieuw UP en DOWN om de minuten te wijzigen. 

� Na de tijd aangepast te hebben, druk op SET. De klok gaat naar het tweede alarm, standaard  

    ingesteld op '-:A2' (om het alarm in te schakelen druk UP. Om het alarm uit te schakelen druk  

   DOWN. Volg de instructies van hierboven om de tijd in te stellen. 

� Na op SET geduwd te hebben, gaat de klok naar het derde alarm, standaard ingesteld op -':A3' (om 

het alarm in te schakelen druk UP). Om UIT te schakelen, druk op de DOWN-knop. Volg de 

instructies van hierboven. Na de 3 verschillende alarmen ingesteld te hebben, druk op SET om terug te 

gaan naar de normale display. 

 

Geluids- & Tijdweergave 

 
De geluidsgevoeligheid kan worden uitgeschakeld zodat de tijd continu kan worden weergegeven 

zonder uit te gaan. Deze functie ingeschakeld laten, kan echter veel energie besparen. De klok kan ook 

ingesteld worden om enkel de tijd weer te geven, zonder over te schakelen naar datum en temperatuur. 

� Om geluidsgevoeligheid in te schakelen, druk op 'V/S'. Wanneer 'on:Sd' wordt weergegeven, ligt de  

    geluidsherkenning AAN. 

� Druk opnieuw op de V/S knop zodat de klok '--:Sd' weergeeft, dit betekent dat deze functie UIT     

    staat. 

� Houd de V/S knop 3 seconden ingeduwd tot een 'piep' klinkt, de klok zal enkel de tijd  

    weergeven. Om opnieuw over te schakelen naar Tijd, Datum en Temperatuur, houdt de V/S knop 3  

    seconden ingedrukt tot een 'piep' klinkt. 

� Let op: de temperatuur kan niet gewijzigd worden als de tijd is vastgezet.  

 

 

Snooze Functie 

 
� De klok is uitgerust met een snooze functie. De snooze is iedere 5 minuten, en kan tot 5 maal  

    worden herhaald. 

� De snooze functie wordt automatisch ingeschakeld wanneer de klok wordt gevoed door de adapter  

    of door batterijen. 

� Wanneer het alarm afloopt, wordt het gestopt door op gelijk welke knop te duwen en wordt het 5  

    minuten uitgesteld. 



� Druk tweemaal op een willekeurige toets om de snoozefunctie niet af te laten gaan. Het alarm gaat  

    dan de volgende dag pas weer af. 

 

 

Belangrijke informatie 

 

 Dit product is gemaakt van hout, met een plastic fineer. Zet het daarom op een droge plaats. Indien  

    nodig afnemen met een licht bevochtigde doek.  

 Wanneer het LED scherm slecht zichtbaar wordt of gaat knipperen, betekent het dat de batterijen  

    vervangen moeten worden.  

 Er wordt sterk geadviseerd om de geluidsactivatiemodus in  te stellen. Hiermee bespaart u batterijen  

    en gaan de batterijen 3 tot 4 maanden mee.  

 

 


