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Het ziet eruit als een gewoon blok hout, maar maak een geluid (klap in je handen of tik op de 

bovenkant) en het zal onmiddellijk oplichten met de tijd, datum en temperatuur, die 

afwisselend worden weergegeven. De klok kan worden ingesteld om continu weer te geven 

of om enkele seconden weer te geven wanneer u een geluid. Druk op de knop 'V / S' aan de 

achterkant om de geluidsactiveringsfunctie in of uit te schakelen. Het wordt sterk 

aanbevolen om geluid te activeren 

functie ingeschakeld om meer energie te besparen of de batterijen te sparen. 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN 

• Geeft afwisselend tijd, datum en temperatuur weer en kan ook worden ingesteld om 

alleen de tijd weer te geven 

• Geluid geactiveerd. 

• 12 en 24 uur formaten kunnen worden geselecteerd (beginmodus: 24 uur). 

• Wekker met een pieptoon die 1 minuut duurt. 

• 5/7 dagen alarm met sluimerfunctie 

• Het LED-display is uit, maar de klok loopt nog steeds. 

• Ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij voor een draadloos display 

 

INSTALLATIE 

1, Neem de klok en stekkeradapter uit de verpakking en plaats deze op een veilige plaats 

2, schakel de klok in door de AAN / UIT-knop 5 seconden ingedrukt te houden, dan zal het 

LED-display onmiddellijk aan de voorkant oplichten van de klok. Als dit niet het geval is, laadt 

u eerst de klok op en raadpleegt u de onderstaande oplaadinstructie zoals hieronder. 

3, Wanneer het LED-display aan is, ga dan naar de instellingsinstructies om uw klok in te 

stellen. 

KLOKLAADINSTRUCTIES 

1, De klok is in eerste instantie volledig opgeladen wanneer u de verpakking opent en de 

batterij moet 7 dagen meegaan als deze permanent wordt weergegeven modus en ongeveer 

3 maanden in de weergavemodus voor geluidsactivering. 

2, Het LED-display begint te vervagen wanneer de klok bijna leeg is. U moet de klok zo snel 

mogelijk opladen; 

3, gebruik alleen de DC / AC-adapter die bij de klok is geleverd om de klok op te laden; 

wanneer de klok wordt opgeladen, de rode oplaadindicatie 

LED-lampje gaat branden. Wanneer het volledig is opgeladen, wordt het LED-lampje groen. 

4, Oplaadtijd kan 3-4 uur duren. Verwijder de oplaadadapter wanneer deze volledig is 

opgeladen. 

5, Wij adviseren u om de klok in te stellen op het display van de geluidsactivering om energie 

te besparen, tenzij u het echt op permanent display wilt hebben. 

6, U kunt ook de oplaad-DC-adapter gebruiken om de klok van stroom te voorzien in plaats 

van de ingebouwde oplaadbare batterij. 

 



 
 

GEBRUIKSAANWIJZINGEN 

SET: Om toegang te krijgen tot de instellingenmodus. 

UP: Om het nummer omhoog te scrollen in de instellingsmodus. In de normale modus om 

het temperatuurformaat te wijzigen 

DOWN: Om omlaag te bladeren in de instellingenmodus. In normale niet-instellingsmodus 

voor toegang tot Alarminstelling. 

V / S: om de geluidsactiveringsfunctie AAN / UIT te zetten en alleen de tijdweergave in te 

stellen 

AAN / UIT: om de klok in of uit te schakelen 

 

INSTRUCTIES VOOR JAAR EN DATUM EN TIJD 

(Belangrijke opmerking: zorg ervoor dat u binnen 5 seconden na het openen van de instelling 

begint met het instellen van de klok) 

modus of het keert terug naar de niet-instellingsmodus) 

• Druk gedurende 3 seconden op SET om de instellingenmodus te openen. 

• Wanneer JAAR knippert, drukt u op OMHOOG of OMLAAG om het JAAR te wijzigen en druk 

vervolgens op SET om naar de instelling DATUM te gaan 

• Als MAAND knippert, drukt u op OMHOOG of OMLAAG om de MAAND te wijzigen en drukt 

u vervolgens op SET om naar de DAG-instelling te gaan 

• Wanneer DAG knippert, drukt u op OMHOOG of OMLAAG om de DAG te wijzigen en druk 

vervolgens op SET om naar de TIJD-instelling te gaan 

• Wanneer HOUR knippert, drukt u op UP of Down om het HOUR te wijzigen; druk 

vervolgens op SET om naar de MINUTE-instelling te gaan., 

• Wanneer MINUTE knippert, drukt u op UP of DOWN om de MINUTE te wijzigen; druk 

vervolgens op SET om naar Tijdformaatinstelling te gaan, 



• Wanneer het tijdformaat “24H / 12H” wordt weergegeven, drukt u op UP of DOWN om het 

tijdformaat te wijzigen; druk vervolgens op SET, het keert terug naar normaal 

 

INSTRUCTIES VOOR HET INSTELLEN VAN TEMPERATUUR & DATUMFORMAAT 

• Druk op UP om het temperatuurformaat te wijzigen tussen 0C / 0F in de normale 

tijdweergave 

• Druk op de UP-knop en houd deze 3 seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort om 

het datumformaat te wijzigen tussen DD / MM en MM / DD 

 

INSTRUCTIES VOOR ALARMINSTELLINGEN 

(Deze klok kan worden ingesteld met 3 verschillende alarmen; en elk alarm kan worden 

ingesteld met "normale alarmmodus" of "weekdag alarmmodus") 

‘7: AL‘ - 7 dagen alarmmodus: het alarm gaat 7 dagen per week af 

‘5: AL‘ - 5 dagen alarmmodus: het alarm gaat alleen op weekdagen af 

• Druk op de knop OMLAAG om toegang te krijgen tot de alarminstelling wanneer deze in de 

normale weergave staat en de klok zal in eerste instantie "5: 

AL ”, druk op OMHOOG en OMLAAG om de alarmmodus te kiezen die u wilt instellen en druk 

vervolgens op SET om te bevestigen en u gaat naar de eerste 

scherm met alarminstellingen 

• het eerste alarm wordt aanvankelijk uitgeschakeld met display '- -: A1' (om het alarm AAN 

te zetten, drukt u op de knop OMHOOG om '0:00' weer te geven) Om uit te schakelen drukt 

u op DOWN knop. 

• Om het eerste alarm in te stellen, drukt u op SET wanneer "0:00" wordt weergegeven, het 

uurgedeelte knippert en vervolgens op de knoppen OMHOOG en OMLAAG om pas het uur 

aan; druk nogmaals op SET, de minuten knipperen en druk op UP en DOWN om de minuten 

aan te passen. 

• Druk na het instellen van de tijd opnieuw op SET. Het gaat naar de tweede alarmtijd, de 

eerste weergave is ‘- -: A2’ (druk op om het alarm AAN te zetten UP-knop om '0:00' weer te 

geven) Druk op de DOWN-knop om uit te schakelen. Volg dezelfde instructies als hierboven 

om uw tweede alarm in te stellen tijd. (Als u het tweede alarm niet wilt instellen, blijft u 

gewoon op de knop SET drukken om het derde scherm met alarminstellingen te openen.) 

• Nadat u op SET hebt gedrukt, gaat het naar het derde alarm met het oorspronkelijke 

display '- -: A3' (om het alarm AAN te zetten, drukt u op de knop OMHOOG om '0:00' weer te 

geven). Druk op de knop OMLAAG om UIT te schakelen. Volg de instructies zoals hierboven. 

Nadat u de drie alarmen hebt ingesteld, drukt u op SET om te gaan terug naar normale 

weergave. (Als u het tweede alarm niet wilt instellen, blijft u gewoon op de knop SET 

drukken om de alarminstellingen te verlaten en de klok keert terug naar de normale 

weergave) GELUID ACTIVATIE FUNCTIE & TIJD WEERGAVE ALLEEN INSTRUCTIE 

De geluidsgevoelige functie kan worden uitgeschakeld, zodat de tijd continu kan worden 

weergegeven zonder uit te gaan. Maar met deze functie ingeschakeld bespaart energie. De 

klok kan ook worden ingesteld om alleen de tijd weer te geven, zonder af te wisselen tussen 

datum en temperatuur. 

 

DISPLAY GELUID AAN/UIT 



• Om de geluidsactiveringsfunctie AAN te zetten, drukt u op de knop 'V / S'. Wanneer de klok 

'aan: Sd' weergeeft, is de geluidsactiveringsfunctie AAN. 

• Druk nogmaals op de V / S-knop zodat de klok '-: Sd' weergeeft, wat betekent dat deze 

functie is uitgeschakeld. 

• Houd de V / S-knop 3 seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort, de klok geeft alleen 

de tijd weer. Terugkeren naar a 

alternatieve weergave van tijd, datum en temperatuur, houd de V / S-knop ingedrukt totdat 

u een pieptoon hoort. 

• De temperatuur kan niet worden gewijzigd wanneer de klok in de modus TIME DISPLAY 

ONLY staat. 

 

SNOOZE FUNCTIE INSTRUCTIE 

• De klok heeft een sluimerfunctie. De sluimertijd is elke keer 5 minuten en deze kan 5 keer 

worden gesnoozed. 

• De sluimerfunctie wordt automatisch ingeschakeld wanneer de klok wordt ingeschakeld. 

• Als het alarm is ingeschakeld, wordt het alarm gestopt door op een willekeurige knop te 

drukken en gaat het na 5 minuten weer af. 

• Als u twee keer op een knop drukt wanneer het alarm is ingeschakeld, kunt u de 

sluimerfunctie uitschakelen. 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER PRODUCTZORG 

• Dit product is gemaakt van MDF-hout met plastic fineer met houteffect. Bewaar in een 

droge omgeving. 

• Wanneer het LED-displaylicht schijnbaar wordt of continu knippert, moet u de klok zo snel 

mogelijk opladen. 

• Er wordt voorgesteld om de geluidsactiveringsfunctie in te schakelen om de batterij te 

sparen. 

• Als de geluidgestuurde functie is ingeschakeld, gaan de batterijen maximaal 3-4 maanden 

mee (afhankelijk van de hoeveelheid geluid in de ruimte), anders gaan de batterijen alleen 

mee ongeveer 7 dagen indien permanent weergegeven. 


