
 



 

Nederlands  

 

 

Kenmerken 

 
� Kalender. 

� Geeft een persoonlijke boodschap, tijd, datum en temperatuur weer.  

� Kan 7 verschillende boodschappen opslaan.  

� Iedere boodschap kan uit maximaal 255 karakters bestaan.  

� Er kan gekozen worden uit 12- en 24uursweergave en Celsius- of Fahrenheit-aanduiding.  

� Verschillende dataweergave: CHN: yyyy-mm-dd, VS: mm-dd-yyyy of EU: dd-mm-yyyy.  

� Een temperatuurspeling van slechts 1-2 °C. 

� Mogelijkheid tot het instellen van wel 5 alarmen met snoozefunctie. Keuze uit een alarminstelling 

voor doordeweekse dagen of in het weekend.  

� Geluidsactivatiemodus of permanente modus.  

� Automatische dimstand: Het display wordt automatisch gedimd tussen 21:00 uur ’s avonds en 07:00  

    uur ’s ochtends. 

� Ingebouwde accu: Bij een eventuele stroomstoring blijft de klok gewoon lopen en blijven alle 

    instellingen bewaard. 

 

 

Bedieningsknoppen  

 
Er zijn vier bedieningsknoppen: SET, UP, DOWN en V/S knop.  

 

� SET: Houd de knop ingedrukt om toegang te krijgen tot de hoofdinstellingen.  

� UP: Druk deze knop in om het formaat te wijzigen of te matigen. Houd deze knop 3 seconden  

       ingedrukt om de boodschap vast te zetten. Het display schakelt niet langer tussen datum, tijd en  

       temperatuur. Gebruik deze knop tevens om te scrollen in het menu.  

� DOWN: Druk deze knop in om te schakelen tussen de 12- en 24uurs weergave. Houd deze knop  

               ingedrukt op de tijdsweergave vast te zetten. Het display schakelt niet langer tussen datum,  

               temperatuur en de gekozen boodschap.  

� V/S: Druk deze knop in om de geluidsactivatiemodus in of uit te schakelen. Gebruik deze knop  

            tevens om terug te gaan naar het vorige menu of de laatst gedane instelling ongedaan te maken.  

 



 

Scherminstellingen  

 

 
 

Instellingsmenu  

 
Houd SET ingedrukt om toegang te krijgen tot het instellingsmenu. Gebruik de UP of DOWN knop 

om naar boven of beneden te scrollen.  

� SWITCH: In dit menu kan er een keuze gemaakt worden uit de 7 opgeslagen berichten.  

� SET ALARM TIME: In dit menu kunnen de alarmen worden ingesteld.  

� ADJUST DATE AND TIME: In dit menu kunnen de datum en tijd worden ingesteld.  



� SPEED: in dit menu kan de snelheidsweergave van het bericht worden ingesteld.  

� INPUT: in dit menu kunnen de persoonlijke berichten worden ingegeven.  

Datum- en tijdsinstellingen  

 
� Houd de SET knop ingedrukt om in het instellingsmenu te komen. Druk vervolgens UP of DOWN  

    om te scrollen in het menu. Scrol naar ADJUST DATE AND TIME.  

� Druk op SET om ADJUST DATE AND TIME te kiezen. Druk op UP of DOWN om het formaat  

    te selecteren. Kies tussen CHN yyyy-mm-dd / VS mm-dd-yyyy / EU dd-mm-yyyy.  

� Druk op SET om het gekozen formaat te bevestigen.  

� 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 op SET om te bevestigen. De klok zal het ADJUST DATE AND TIME menu verlaten en 

automatisch teruggaan naar het standaarddisplay.  

 

 

Alarminstellingen  
 
� Houd de SET knop ingedrukt om in het instellingsmenu te komen. Druk vervolgens UP of DOWN  

    om te scrollen in het menu. Scrol naar SET ALARM TIME.  

� Druk op SET om SET ALARM TIME te kiezen. Nummer ‘1’  naast de ‘C’ zal gaan knipperen. Er  

    kunnen 5 verschillende alarmeringen ingesteld worden op deze klok. ‘1’ betekent het eerste alarm.  

    Gebruik UP of DOWN om te schakelen tussen de vijf verschillende alarmeringen.  

� Druk op SET om de keuze te bevestigen. Vervolgens zal het UUR knipperen. Gebruik UP of  

    DOWN om het juiste uur in te stellen.  

� Druk SET om te bevestigen. Vervolgens gaan de MINUTEN knipperen. Gebruik UP of  

    DOWN om de minuten in te stellen.  

� Druk op SET om te bevestigen. De ‘C’ zal gaan knipperen. Gebruik UP of DOWN om te kiezen  

    tussen ‘C’, ‘A’ of ‘W’. (Let op: ‘C’ betekent dat het alarm is uitgeschakeld, ‘A’ betekent dat het  

    alarm in de ‘7-dagen-modus’ staat en ‘W’ betekent dat het alarm in de ‘5-dagen-modus’ staat.)  

� Druk op SET om te bevestigen. De klok zal het instellingsmenu verlaten en automatisch teruggaan  

    naar het standaarddisplay.  

 

De snoozefunctie is op deze klok beschikbaar in iedere alarminstelling. Druk op een willekeurige klok 

als het alarm afgaat en de snoozefunctie wordt geactiveerd. De wekker zal nu iedere 5 minuten afgaan, 

met een maximum van 5 keer. Om het alarm helemaal uit te schakelen, druk dan twee keer snel achter 

elkaar op een willekeurige toets. Het alarm zal pas de volgende dag weer afgaan. Als er geen knop 

wordt ingedrukt, zal het alarm 1 minuut lang geluid geven en gaat daarna vanzelf in snooze.  

 

 

Berichtinstellingen  
 

Er kunnen tot zeven berichten van ieder maximaal 255 tekens worden opgeslagen.  

� Houd de SET knop ingedrukt om in het instellingsmenu te komen. Druk vervolgens UP of DOWN  

    om te scrollen in het menu. Scrol naar INPUT.  



� Druk op SET om dit te bevestigen. Druk vervolgens UP of DOWN om te kiezen welk bericht u  

    wilt weergeven, invoeren of wijzigen. Er kan gekozen worden uit 1 tot en met 7. Druk op SET om  

    te bevestigen. De letter ‘A’ zal oplichten.   

� Gebruik UP of DOWN om de letters, cijfers en/of tekens te selecteren. De tekens worden als volgt 

weergegeven:  

 

 

� Druk op SET om het eerste teken te selecteren en op te slaan. Vervolgens zal het volgende teken  

    gaan knipperen. Selecteer zoals hierboven beschreven.  

� Let op: er staat een spatie na elk tiende teken. Mocht u het verkeerde teken hebben geselecteerd en  

    opgeslagen, druk dan op de V/S button om het laatst opgeslagen teken te verwijderen.  

� Als u het laatste teken van het bericht hebt geselecteerd, houd dan de SET knop ingedrukt om te  

    bevestigen, het bericht op te slaan en het selectiemenu te verlaten. Uw bericht wordt meteen  

    weergegeven. Controleert u het goed.  

 
 

Bericht omschakelen  
 

� Houd de SET knop ingedrukt om in het instellingsmenu te komen. Druk vervolgens UP of DOWN  

    om te scrollen in het menu. Scrol naar SWITCH. 

� Druk op SET om te bevestigen. Gebruik UP of DOWN om een keuze te maken tussen optie ‘1’ tot  

    en met optie ‘7’.  

� De klok zal geen bericht weergeven als u kiest voor optie ‘0’.  

� Als u geen berichten hebt opgeslagen of u wilt geen berichten weergeven, dan kunt u deze stap  

    overslaan.  

 

 

Weergavesnelheid  

 

In dit menu kunt u instellen hoe snel u het bericht wilt weergeven.  

� Houd de SET knop ingedrukt om in het instellingsmenu te komen. Druk vervolgens UP of DOWN  

    om te scrollen in het menu. Scrol naar SPEED.  

� Druk op SET om te selecteren. Gebruik vervolgens UP of DOWN om te kiezen tussen optie ‘1’  

    (zeer snel) tot en met optie ‘10’ (zeer langzaam).    

 

 

Geluidsactivatiemodus 
 

Druk op de V/S knop om de geluidsactivatiemodus in of uit te schakelen. Wanneer het scherm 

‘SOUND OFF’ weergeeft, staat de klok in de permanente modus. Wanneer het scherm ‘SOUND ON’ 

weergeeft, is de geluidsactivatiemodus geactiveerd. Het display zal zichzelf uitzetten als het stil is, 

maar wordt weer actief zodra u in uw handen klapt, met uw vingers knipt, zachtjes op de klok tikt of 

tikt waar de klok geplaatst is.  



 

Tijdsweergave vastzetten  

 
Houd de DOWN knop 3 seconden ingedrukt, totdat er een geluid klinkt. De klok geeft nu enkel de 

tijdsaanduiding weer en schakelt niet langer tussen datum, temperatuur en de gekozen boodschap.  

 

Om deze keuze ongedaan te maken, houdt u wederom de DOWN knop 3 seconden ingedrukt.  

 

 

Berichtweergave vastzetten  

 
Houd de UP knop 3 seconden ingedrukt, totdat er een geluid klinkt. De klok geeft nu enkel het 

gekozen bericht weer en schakelt niet langer tussen datum, tijd en temperatuur.  

 

Om deze keuze ongedaan te maken, houdt u wederom de UP knop 3 seconden ingedrukt.  

 

 

12-/24uursweergave en celsius/fahrenheit weergave  

 
Druk eenmaal op de DOWN knop om het uurformaat te wijzigen. Als er gekozen is voor de 

12uursweergave, zal er een punt in de linker bovenhoek verschijnen, zodra PM ingaat.  

 

Druk eenmaal op de UP knop om de temperatuur weergave te wijzigen in celsius of fahrenheit. 

 

 

Veiligheid en gebruik 
� Gebruik enkel de bijgeleverde DC adapter om dit product te voorzien van stroom. Gebruik van  

    andere adapters kan het apparaat ernstig beschadigen.  

� Plaats de klok op een niet te warme, droge plaats. Laat de klok in geen geval nat worden! Bescherm  

    de klok tegen direct zonlicht.  

� Indien nodig, afnemen met een licht bevochtigde doek.  

� Hanteer de klok met extra voorzichtigheid; de hoeken kunnen gemakkelijke beschadigen.  

� Mocht het scherm onregelmatigheden laten zien, houdt dan de UP en DOWN knop tegelijkertijd  

    ingedrukt. Het apparaat zal het probleem automatisch detecteren.  

 

Mocht u, na het lezen van deze handleiding, nog steeds vragen hebben; neemt u dan contact op via e-

mail: info@croon-design.nl  

 

  
 

 


