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Gebruiksaanwijzing digitale kalenderklok 
 
Betreft Geheugenhulp product 126001   
 

 
 

De klok is voorzien van de nieuwste technologie, met 8 talen, en de 
heldere 20 cm niet reflecterend LCD scherm. De weergave wordt gedimd 

tussen 7 uur ‘s avonds en 7 uur ’s ochtends. De klok kan aan de muur 
bevestigd worden en m.b.v. een steun aan de achterzijde kan deze ook 

neergezet worden. Behandel het display voorzichtig. Denk er aan dat de 
folie aan de voorzijde voorzichtig verwijderd dient te worden. 

 
De kalenderklok schakelt automatisch in na het aansluiten van de 

netvoedingadapter aan het lichtnet. Indien u de klok handmatig aan of uit 
wilt schakelen, houdt dan de Aan/Uit knop voor een paar seconden 

ingedrukt. Het welkomstscherm verdwijnt na 7 seconden en de dag, tijd 

en datum verschijnen op het display. De voedingsadapter dient ten allen 
tijde aangesloten te blijven. 

 
Belangrijk: bewaar deze handleiding als naslagwerk, mocht er in de 

toekomst tijden gewijzigd worden. Deze klok is NIET atoom gestuurd; De 
tijd (zomer- en wintertijd) en datum zullen niet automatisch aangepast 

worden maar dient u handmatig in te stellen. 
De klok heeft een back-up batterij waardoor deze ook na loskoppelen van 

de netvoeding voor langere tijd de juiste datum en tijd vast blijft houden. 
 

Aan de achterzijde van de klok bevindt zich dc aansluiting voor de 
netvoedingadapter en de knoppen voor de instellingen van de klok. 

 
Het instellen van de klok 

 

Druk de Menu knop in voor het activeren van het menu. Deze verschijnt 
op het display. Zie de afbeelding. 

 
 

 
<<  Bovenkant schijf 

>>  Onderkant schijf 
<    Links schijf 

>    Rechts schijf 
OK  Midden schijf     
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Door op de “<<” en “>>” knoppen te drukken is het mogelijk om door 

het menu te navigeren en opties en settings te kiezen. 

 
Druk de << of >> knop in, totdat de kleur van de gewenste menu lijn 

wijzigt in geel. (let op: Alleen de geaccentueerde, blauwe kader, kan 
gewijzigd worden). 

 
 

Lijn 1, stel de datum in: Door op knoppen < en > te drukken, zal de 
dag, maand of jaar met een blauw kader extra geaccentueerd worden en 

kunnen met de << en >> knoppen gewijzigd worden. Bijvoorbeeld: 14-
08-2013, gebruik de << en >> knoppen om de juiste dag te kiezen. Druk 

daarna de < en > knoppen om de maand te kiezen. 05-08-2013 De 
maand wordt extra geaccentueerd weergegeven. Daarna kan het jaartal 

gekozen worden met de < en > knoppen. 
 

Lijn 2, instellen van de klok: Druk de OK knop in om de 12 uur of 24 

uur klok te kiezen. Het is belangrijk om de 24 uur mode te kiezen voordat 
de goede tijd ingesteld wordt, zodat de klok “weet” of het b.v. 3 uur ’s 

middags of 3 uur ’s nachts is. 3 uur PM is 15.00 uur in de 24 uur mode. 
 

Lijn 3, de tijd instellen. Druk de < of > knop om de uren in het blauwe 
kader te accentueren. 13:00 De eerste 2 cijfers, links van de : zijn de 

uren. Gebruik de << en >> knop om de juiste uren in te stellen. Stel 
daarna de minuten in. Eerst de  < of > om de minuten te selecteren 

15:00 en vervolgens de << of >> om de minuten in te stellen. 
 

Lijn 4, diverse talen: Druk de << of >> knop in totdat een geel kader 
wordt weergeven. Druk de < of > knop in om de gewenste taal in te 

stellen. 
 

Lijn 5, de kalender mode:  deze optie/regel is verborgen onder talen; 

druk de >> knop in om te kiezen. Druk de OK knop in om de Engelse 
mode te kiezen: de weergave is dan b.v. 1 april 2013 of de Amerikaanse 

mode: dan is de weergaven april 1 2013. Druk de Menu knop in om af te 
sluiten. Anders sluit de klok deze automatisch af na 10 seconden. 

 
Wij wensen u veel plezier met de kalenderklok                                                                                                                             

 
 

 

Garantieduur: 12 maanden vanaf de aankoopdatum op fabricagefouten, 

niet op schade aangebracht door personen. 
 


