
Handleiding 
 

 

  



Laad de klok voor gebruik volledig op, gebruik hiervoor de bijgeleverde USB kabel.                           

Zet de display van de klok op geluidsactivatie om de batterijduur te verlengen als hij niet is 

aangesloten op het lichtnet. 

 

Kenmerken 

- Display LED digitaal - permanent of geluidsactivatie 

- Alarm uitzetten door te draaien 

- Werkt op een ingebouwde oplaadbare batterij of USB kabel (bijgesloten) 

 

Product oplaad instructie 

1. Laat voor gebruik het product volledig op met de bijgeleverde USB kabel  

2. De DC 5V ingang vind u aan de achterzijde van het product. U kunt de USB kabel aan iedere 

5V USB poort aansluiten zoals die van uw computer of laptop op de oplader van uw telefoon. 

Let wel op dat deze niet hoger is dan 5V 

3. Tijdens het laden is het lampje rood en groen zodra de batterij volledig opgeladen is 

4. De klok mag continu aangesloten worden op het lichtnet 

 

Aanraak gevoelige knoppen 

 Lang aanraken = 5 seconden | kort aanraken = 0-1 seconde 

HR/MIN Lang aanraken om het instellen van de tijd te activeren | kort aanraken om de uren 

en de minuten te verhogen/verlagen 

 Lang aanraken voor het instellen van het alarm | kort aanraken om te bevestigen en 

om het instellen te verlaten 

 Lang aanraken om de tijd te veranderen naar 12 of 24 uur instelling | kort aanraken 

aanpassen van de display permanente display of geluids activerende display 

 Lang aanraken uitschakelen van de klok 

 

Aan/Uit zetten ON/OFF 

1. Het product gaat aan zodra u de knop lang aanraakt 

2. Om hem uit te schakelen raakt u dezelfde knop voor 5 seconden aan 

 

 

 

 

 



Tijd instellen 

1. Raak de knop HR of MIN lang aan (5 seconden) totdat u een beep hoort, nu heeft u toegang 

tot de instelmodus voor tijd. Op de display knipperen de cijfers van uur en minuut 

2. Kort aanraken HR of MIN u kunt de tijd naar boven of beneden aanpassen. U kunt door de 

cijfers scrollen als u uw vinger op de knop blijft houden. Let op, u kunt de cijfers alleen 

omhoog scrollen, naar beneden is niet mogelijk 

3. Na het instellen van de juiste tijd (uur en minuten) is een korte aanraking van de knop 

voldoende om de tijd te bevestigen en het menu te verlaten. 

Alarm instellen 

1. Lang vasthouden de knop totdat u een beep hoort, nu heeft u toegang tot de 

instelmodus van het alarm. De cijfers van de uren en minuten knipperen 

2. Kort aanraken HR of MIN u kunt de tijd naar boven of beneden aanpassen. U kunt door de 

cijfers scrollen als u uw vinger op de knop blijft houden. Let op, u kunt de cijfers alleen 

omhoog scrollen, naar beneden is niet mogelijk 

3. Na het instellen van de juiste tijd (uur en minuten) is een korte aanraking van de knop 

voldoende om de tijd te bevestigen en het menu te verlaten. 

 

Display geluidsactivatie of permanent zichtbaar 

De LED display kan op twee manieren ingesteld worden, permanent zichtbaar of met 

geluidsactivatie. Is de display ingesteld op geluidsactivatie schakelt de display uit zodra het stil is 

in de kamer en licht op zodra de klok licht wordt aangeraakt of er geluid wordt gemaakt zoals 

een knip met uw vingers. In permanente modus  drand de display constant en moet de batterij 

met 2 weken opgeladen worden. Wij adviseren u in permanente modus de klok op het lichtnet 

aan te sluiten. 

1. Kort aanraken V/S knop – hiermee kunt u kiezen voor permanent of geluidsactivatie 

On:Sd zichtbaar in display -  geluidsactivatie is ingesteld 

--SD zichtbaar in display – permanent modus ingesteld 

       2. kies de juiste instelling  

Tijdnotatie 12 of 24 uur instellen 

1. Wordt de tijd normaal weergegeven, de klok staat niet in een instelmodus, druk lan op de 

V/S knop voor 5 seconden tot u een beep hoort, u kunt nu de instelling aanpassen van 12H 

naar 24H 

2. Staat de klok in de tijdnotatie 12H dan verschijnt er een stip in de linker bovenhoek zodra het 

PM (12:00 – 23:59 uur) tijd is  

 

 

 

 



Snooze functie 

1. Om de snooze functie te gebruiken als het alarm afgaat, raak gewoon op een van de 

zichtbare knoppen aan. 

2. Om de snooze functie te stoppen, draai eenvoudig de klok om (naar het Gingko logo) en het 

alarm is uitgeschakeld 

3. Het alarm activeren voor de volgende dag, draai de klok terug naar het alarmicoon 

 

 

Draai functie instructie 

1. Dit product kan omgedraaid worden om het alarm aan en uit te schakelen. 

2. Het alarmicoon is zichtbaar bovenop het product, dit betekend het alarm is ingeschakeld; er 

is ook een stip zichtbaar in de hoek rechts onderin de display zodra het alarm is ingeschakeld 

3. Je kan alleen het alarm instellen als het alarmicoon bovenop zichtbaar is, dit omdat alle 

knoppen gedeactiveerd worden zodra het product wordt omgedraaid. 

Product garantie en goed om te weten: 

1. Dit product is gemaakt van hout, plaats het product niet in een vochtige ruimte 

2. De houtsoort bepaald de helderheid van de display 

3. Vermijd direct zonlicht 

4. Gebruik geen oplader met een met een hoger voltage dan 5V 

5. Een natuurlijk donkere houtnerf is mogelijk, dit is geen productiefout, de fineerlaag is van 

natuurlijk hout hier kunnen noesten in zitten. Iedere klok is uniek. 

6.  Haal het product niet uit elkaar zonder toestemming van de producent, het kan het product 

beschadigen en de garantie komt te vervallen. 

7. Schade ontstaan door bedienings/gebruiksfouten vallen niet onder de garantie 

8. De producent geeft dit product een standaard garantie van 1 jaar vanaf de datum van 

aankoop. 
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