
  



Nederlands  

 
In een wereld vol met herrie en lawaai, waar uitbundige speakers en alarmklokken doorgeefluik van 

zijn, kunnen wij, van Ging-ko, ons best voorstellen dat technologie soms best iets minder opvallend 

mag zijn.  

 

Gehuld in een glanzend houten omhulsel, is de natuurlijk ogende Bluetooth Click Clock een stijlvolle 

en praktische accessoire voor op je nachtkastje of bureau.  

Deze kleine ‘balk’ geeft de tijd en datum in slechts een knip van je vingers en huisvest in zijn kleine 

omhulsel vele handige functies.  

 

Met een 6 watt stereo output en twee audio drivers en twee vaste subwoofers geef je jouw muziek, 

films of games een echte boost! Niet langer in de knoop met allerlei kabels, maar gewoon streamen via 

Bluetooth (natuurlijk is er ook gewoon een 3.5mm ingang, mocht je daar aan twijfelen). 
 

 

Kenmerken 
 Geeft de tijd en datum tegelijkertijd weer.  

utomatisch uit als het stil is.  
Geluidsactivatiemodus of permanente modus.  

12 en 24 uurs weergave  (beginmodus: 24 uurs weergave).  

Wekker met snooze-functie. 

3 verschillende alarminstellingen in 5 of 7 dagen.  

10 meter Bluetooth bereik.  

Te gebruiken met de meeste Bluetooth apparaten.  

Hoge geluidskwaliteit.  

Ingebouwde batterij om de klok draaiende te houden bij een eventuele stroomstoring.  

 

 

Installaties 
 

 Sluit de klok aan op het lichtnet.  

 Als het LED-display is ingeschakeld, gaat u naar instellingen om uw klok in te stellen.  

  



 

  



Bedieningsknoppen en achterzijde product  

 

 
 
Set: toegang tot instellingen.  

Up: Omhoog in instellingsmodus, schakelen tussen 12-/24uursweergave in normale modus. 

Down: Omlaag in instellingsmodus, Alarm instellen in normale modus.  

V/S: In-/uitschakelen van geluidsactivatiemodus.  

Mode: In-/uitschakelen Bluetooth/Speaker.  

 

 

Datum- en tijdsinstellingen  
 Houd de SET-knop 3 seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot de instellingen.  

 Wanneer het jaartal  knippert, druk dan op up of down om het juiste jaartal in te stellen. Druk   

    vervolgens op de SET-knop voor het instellen van de maand.    

 Wanneer de maand  knippert, druk dan op up of down om de juiste maand in te stellen. Druk   

    vervolgens op de SET-knop voor het instellen van de dag.    

 Wanneer de dag  knippert, druk dan op up of down om de juiste dag in te stellen. Druk   

    vervolgens op de SET-knop voor het instellen van de tijd.    

 Wanneer de uur aanduiding  knippert, druk dan op up of down om het juiste uur in te stellen. Druk   

    vervolgens op de SET-knop voor het instellen van de minuten.    

 Wanneer de minuten knipperen, druk dan op up of down om de juiste minuten in te stellen.  

 Druk vervolgens op de SET-knop om het instellingsmenu te verlaten. 

 

(De dag verandert automatisch mee als de datum wordt ingesteld of veranderd. De datum wordt 

volgens Europees formaat weergegeven: dag-maand-jaar). 



12- of 24uursweergave instellen 
 Druk in de normale weergave op UP om 12- of 24uursweergave in te stellen.  

 Als u hebt gekozen voor de 12uursweergave, zal er aan de linker bovenzijde van het scherm een 

punt verschijnen zodra het avond wordt (PM weergave).  

 

 

Alarm instellen  
(Deze klok heeft 3 verschillende alarminstellingen; ieder alarm kan ingesteld worden volgens de 

‘normale’ modus of de modus enkel voor doordeweekse dagen.  

 

‘ -   -:AL’ : normale alarminstellingen: het alarm zal zeven dagen per week afgaan.  

‘     -:AL’ : weekdag alarminstellingen: het alarm zal alleen op doordeweekse dagen afgaan.  

 

 Druk in de normale weergave op DOWN voor de alarminstellingen en de klok zal ‘   -:AL’   

    weergeven.  

 Druk op UP of DOWN al naar gelang welke alarmmodus u kiest. Druk vervolgens op SET om te  

    bevestigen. Nu ziet u het eerste alarminstellingen scherm.  

 Als u hebt gekozen voor de 12uursweergave, zal er aan de linker bovenzijde van het scherm een  

    punt verschijnen zodra het avond wordt (PM weergave). 

 Het eerste alarm staat in eerste instantie uitgeschakeld. U ziet dan scherm: ‘ -   -:AL1’. Om het  

    alarm in te schakelen, drukt u de UP-knop in. U ziet dan: ‘0:00’. Om het alarm weer uit te  

    schakelen, drukt u op DOWN.  

 Om het eerste alarm in te stellen, drukt u op SET als het scherm ‘0:00’  weergeeft. U kunt nu het  

    juiste uur instellen door op UP of DOWN te drukken. Als het juiste uur is ingesteld, drukt u op  

   SET. Vervolgens zal de minutenaanduiding gaan knipperen. Druk op UP of DOWN om de minuten   

   in te stellen.  

 Na het aanpassen van de tijd, drukt u wederom op SET. Nu kunt u het tweede alarm instellen,  

    weergegeven door: ‘ -   -:AL2’. Om het alarm in te schakelen, drukt u de UP-knop in. U ziet dan:  

    ‘0:00’. Om het alarm weer uit te schakelen, drukt u op DOWN. Volg dezelfde instructies als bij  

   bovenstaand punt. Wilt u het tweede alarm niet instellen, druk dan op SET. Het instellingsscherm   

   van alarm 3 wordt getoond.   

 Nu kunt u het derde alarm instellen, weergegeven door: ‘ -   -:AL3’. Om het alarm in te schakelen,  

    drukt u de UP-knop in. U ziet dan: ‘0:00’. Om het alarm weer uit te schakelen, drukt u op DOWN.  

    Volg dezelfde instructies als bij bovenstaand punt. Wilt u het derde alarm niet instellen, druk dan op  

    SET. U verlaat nu het instellingsmenu en gaat terug naar de tijdsweergave.  

 

Als er minstens een alarm is ingesteld, verschijnt er rechts onderin, onder de minutenaanduiding een 

punt. Hiermee kunt u zien dat het alarm is ingeschakeld en geactiveerd.  

 

 

Geluidsactivatiemodus 
U kunt er voor kiezen om de geluidsactivatiemodus te deactiveren en te kiezen voor de permanente 

weergave. Geadviseerd wordt om de geluidsactivatiemodus in te stellen. Hiermee bespaart u batterijen 

en verlengt u de levensduur van de batterijen. Hoe lang de batterijen meegaan, is mede afhankelijk van 

de kwaliteit.  

 Om de geluidsactivatiemodus in te stellen, houdt u de V/S knop ingedrukt totdat u een piep hoort.  



   Als de klok ‘ON:SD’ laat zien, is de geluidsactivatiemodus ingeschakeld. In deze modus schakelt de  

    klok zichzelf na 20 seconden uit. Wanneer u met uw vingers knipt, in de handen klapt of zachtjes op  

    de wekker tikt, schakelt de wekker zichzelf in en is de tijd weer zichtbaar.  

 Druk de V/S knop opnieuw in om de geluidsactivatiemodus uit te schakelen. U ziet dan: ‘ - -SD.’ 

    De klok staat in de permanente modus en geeft de tijd continu weer, zonder zichzelf uit te  

    schakelen. 

 

 

Snoozefunctie instellen 
 De klok wordt standaard geleverd met een snoozefunctie. De tijd tussen de snooze is steeds 5  

    minuten en kan tot maximaal 5 keer herhaald worden.  

 De snoozefunctie is automatisch ingeschakeld, zodra de klok aanstaat.  

 Wanneer het alarm afgaat, drukt u op een willekeurige toets. Hiermee gaat de snoozefunctie in  

    werking en gaat de wekker weer af na 5 minuten.  

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

    dan de volgende dag pas weer af.  

 

 

Bluetoothverbinding instellen  
 Houd de MODE knop ingedrukt totdat u een piep hoort. Het LED licht zal gaan knipperen om aan  

    te tonen dat de Bluetooth is ingeschakeld. 

 Nadat de Bluetooth is ingeschakeld, gaat u naar het apparaat waarvan u muziek wilt afspelen. Check  

    vooraf of de Bluetooth van uw gekozen apparaat is ingeschakeld.   
 Als de Bluetooth op zowel het gekozen apparaat als op de klok is ingeschakeld, zoekt u op het  

    gekozen apparaat naar ‘GINGKO’. Dit is de naam die is toegekend aan de Music Click Clock. Het  

    kan even duren voordat uw apparaat het signaal oppikt.  

 Als uw apparaat ‘GINGKO’ heeft gevonden, drukt u op ‘verbinden’.  

 Zodra uw apparaat is verbonden met ‘GINGKO’ krijgt u een bevestiging te zien op uw apparaat.  

    De Music Click Clock zal tegelijkertijd ene signaal laten horen, als de verbinding succesvol is.  

 Zodra beiden verbonden zijn, kunt u draadloos genieten van uw favoriete muziek.  

 

U kunt de Music Click Clock ook aansluiten op apparaten die geen Bluetoothverbinding bezitten. U 

kunt dan gebruik maken van de AUX 3.5mm ingang. U vindt deze aansluiting op de achterkant van 

de Music Click Clock. Verbind beide apparaten. Let op: ook als u gebruik maakt van de AUX 3.5mm 

ingang, dient u de Bluetooth/Speaker op de Music Click Clock aan te zetten, zoals hierboven 

beschreven.  

 

 

Volume- en muziekinstellingen  
 Om het volume aan te passen, maakt u gebruik van de volumeknop op uw Bluetoothapparaat. Het  

    volume kan niet via de Music Click Clock worden aangepast.  

 Om van lied of muziek te wisselen, drukt u op de PREVIOUS/BACK of FORWARD/NEXT  

    knop.  

 

 

 



Belangrijke informatie 
 Dit product is gemaakt van hout. Zet de Music Click Clock daarom op een droge plaats. Indien  

    nodig afnemen met een licht vochtige doek.  

 Gebruik alstublieft enkel de bijgeleverde adapter. Gebruik van andere adapters kan het product  

    beschadigen. Eventuele beschadiging door gebruik van een andere adapter is voor eigen     

    verantwoordelijkheid en valt buiten de garantie.  

 Plaats dit product op een veilige, droge plaats. Vermijd (extreem) hoge temperaturen. Laat het  

    product niet vallen en tik er niet te hard op. Dit kan het product ernstig beschadigen of zelfs  

    onbruikbaar maken.  

 

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

mail: info@croon-design.nl  


