Enjoy Time!
Bedankt dat je hebt gekozen voor onze Woordklok. We hebben
veel zorg en aandacht besteed aan de ontwikkeling van
Woordklok zodat jij maximaal van de tijd kunt genieten.

Steek nu de stekker in het (230 V/50 Hz) stopcontact. Het klokdisplay verschijnt. Wil je de klok toch nog verzetten? Haal dan de
adapter uit het stopcontact.

Klok instellen
Het typografische design van de klok laat je letterlijk zien hoe
laat het op dit moment is. Een tijdloos design en een blikvanger
voor elk interieur. Deze handgemaakte klok van 40 x 40 cm is
uitgevoerd in volledig zwart met witte led verlichting.
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Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
De garantie zal verlopen als schade is veroorzaakt door
nietovereenkomstiggebruik van deze gebruiksinstructies! Wij zijn
niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade! We accepteren
geen verantwoordelijkheid voor persoonlijke verwondingen of
schade aan bezittingen veroorzaakt door onjuiste handelingen
of door het niet na leven van deze instructies! De garantie zal in
zulke gevallen vervallen.
Voor veiligheids en licentie redenen zijn ongeautoriseerde
wijzigingen en/of modificaties aan het product niet toegestaan.
Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan extreme
temperaturen (<0 ºC/> 50 ºC), hoge trillingen of sterke
mechanische druk. Er is dan een risico op beschadigingen!
Dit product is alleen goedgekeurd voor gebruik in droge ruimtes.
Houd nooit vloeistoffen boven het apparaat. Je loopt dan het
risico op het veroorzaken van brand of op een fatale electrische
schok! Als vloeistoffen of enige andere objecten in het apparaat
komen, haal dan direct de stekker uit het stopcontact en neem
contact op met een specialist. Alleen een specialist mag
beschadigde stekkers of kabels repareren, er is een risico op
een fatale electrische schok!
De stekker mag alleen gebruikt worden in een 230 V/50 Hz
stopcontact. Probeer nooit het apparaat te gebruiken op een
ander voltage. Trek altijd de stekker uit het stopcontact bij de
plug, nooit aan het snoer! Steek nooit de stekker in- of trek de
stekker nooit uit het stopcontact met natte handen. Trek altijd
de stekker uit het stopcontact: voor het schoonmaken van het
apparaat en tijdens onweer. Dit product is geen speelgoed
en moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden.
Kinderen kunnen geen inschatting maken van de risico´s die
kunnen voorkomen door het incorrecte gebruik van electrische
apparatuur.
Laat geen verpakkingsmateriaal rondslingeren. Plastic folie en/
of zakken en polystyrene onderdelen kunnen in de handen van
kinderen gevaarlijk speelgoed worden. Zet het apparaat nooit
direct aan nadat het is verplaatst van een koude naar een warme
ruimte. Het condenswater dat zich ontwikkelt kan het apparaat
onder bepaalde omstandigheden kapot maken. Laat de klok
eerst op kamertemperatuur komen voor je het aansluit. Wacht
tot het condenswater is verdampt. De behuizing mag niet worden
geopend.

Stop de adapter in het stopcontact en wacht tot er een GPS
signaal gevonden is. Stel dat erg geen GPS bereik is zet de klok
dan tijdelijk dichter bij een raam. Als de tijd daarna goed staat
blijft de klok dit onthouden en kunt u de klok op de gewenste
plek hangen / of plaatsen.

MENU
Hoe het menu te gebruiken:
Leg de klok op de rug en gebruik een pen om de knoppen te
bedienen. De knoppen zitten aan de onderzijde van de klok
naast de micro usb aansluiting.

MICRO USB
AANSLUITING

Druk op de + of - knop om een menu te selecteren.
Zolang je de + of - knop ingedrukt hebt laat de klok zien in welk
menu je zit. ( Een, twee.. etc. )
OPTIE 1- instellen van de kleur logo
Iedere keer als je op OKE knop drukt, de middelste knop,
veranderd de kleur. Als je de gewenste kleur hebt geselecteerd
ben je klaar. De klok onthoud de instellingen en zal ook de
volgende keer in deze kleur geven.
Opties die aanwezig zijn:

Groen
Rood
Geel
Blauw

Wit
Oranje
Paars
Uit

Optie 2 - uur verandering
Stel je woont in een andere tijdzone dan kun je met dit menu de
tijd een aantal uren verzetten. Houdt de OKE knop CONSTANT
ingedrukt tijdens de handelingen. Als de kleur van het
Woordklok logo veranderd kun je met de + en - knop de tijd
veranderen. Druk op + om er 1 uur bij te tellen. Druk op - om er
1 uur af te halen. De klok onthoud de instellingen en zal ook de
volgende keer opstarten met dit tijd verschil.
Wel laat de klok altijd tijdens opstarten een keer 1x groen en 1x
blauw knipperen om te laten zien dat je zelf de tijd hebt verzet.
Om terug naar basis instellingen te gaan activeer menu 5.
Optie 3 - minuten verandering
Het is mogelijk om de klok een aantal minuten te verzetten.
Houd de OKE knop CONSTANT ingedrukt tijdens de
handelingen. Druk daarna op + om een minuut bij te tellen.
Druk daarna op - om een minuut er af te tellen.
Omdat de klok niet hoger dan 10 kan aangeven komt bij 10 tm 19 HET IS en KWART actief
Omdat de klok niet hoger dan 10 kan aangeven komt bij 20 tm 29 HET IS en TIEN actief

Het aansluiten van de klok
Sluit de unit-laag-voltage plug (micro USB connector) aan op de
laag-voltage ingang op de onderkant van de klok. Leg de klok
met een laag beschermingsmateriaal op de voorplaat om de
connector aan te sluiten. Dit om krassen te verkomen.
Verwijder de USB connector na het plaatsen niet.

Omdat de klok niet hoger dan 10 kan aangeven komt bij 30 tm 39 HET IS en VIJF actief. Omdat
de klok niet hoger dan 10 kan aangeven komt bij 40 tm 49 HET IS en MINUTEN actief.
Omdat de klok niet hoger dan 10 kan aangeven komt bij 50 tm 59 HET IS en OVER actief.

De klok onthoud de instellingen en zal ook de volgende keer
opstarten met dit tijd verschil.

Wel laat de klok, altijd tijdens opstarten, 1x groen en 1x blauw
knipperen om te laten zien dat je zelf de tijd hebt verzet.
Om terug naar basis instellingen te gaan activeer optie 5.
Optie 4 - test leds
Iedere keer als je op OKE drukt (middelste knop) worden alle
leds voor ongeveer 20 seconde actief.

Gebruik als tafel- en wandklok
Indien je het apparaat gaat ophangen, zorg dan dat het stevig
vastzit, zodat het apparaat niet kan beschadigen of personen
zich kunnen verwonden door vallen van het product. Zorg dat
je geen electrische bedrading, gas of waterleiding raakt bij het
ophangen van de klok.

Gebruik als tafelklok
Optie 5 - reset uur en/of minuut afwijking
Iedere keer als je op OKE drukt (middelste knop) worden de
instellingen gereset.
Optie 6 - automatisch updaten GPS signaal AAN/UIT
In sommige gevallen is het GPS signaal zo zwak dat de klok
soms verspringt met 1 uur. Het is dan verstandig om het
automatisch updaten van de klok uit te zetten. Iedere keer
als je op OKE drukt (middelste knop) knippert het logo ROOD
om te laten zien dat automatisch updaten is uitgeschakeld en
knippert GROEN om te laten dien dat automatisch updaten weer
is ingeschakeld. De klok onthoud de instellingen en zal ook de
volgende keer opstarten met dit tijd verschil.
Wel laat de klok altijd tijdens opstarten een keer 1x groen en 1x
blauw knipperen om te laten zien dat je automatisch updaten
hebt uitgezet.

Fout indicaties klok
Groen faden woordklok logo:
Opzoek naar GPS signaal en er is geen bewaarde tijd meer
aanwezig in backup batterij. Normaal gezien als de klok bereik
heeft zou deze binnen twee minuten een signaal moeten op
pakken. Desnoods zet de klok even bij een raam of buiten.

Gebruik de twee meegeleverende steuntjes en klik die eerst aan
de onderkant in de klok en daarna aan de achterkant.
Zet de klok op een veilige plaats zodat de klok niet om gestoten
kan worden.

Onderhoud en verwijdering
De buitenkant van het apparaat kan gereinigd worden met een
zachte, licht vochtige doek of een droge borstel. Gebruik geen
agressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen
omdat deze de functie van het apparaat kunnen verstoren.
Niet schoonmaken met alcohol! Als het apparaat overbodig is
geworden, kunt u het weggooien overeenkomstig de plaatselijke
regelgeving.

Attentie! Door statische electriciteit of storingen kan het
voorkomen dat de klok niet langer goed functioneert. Dit kan
zich uiten door, bijv. de verkeerde tijd op het display. Trek dan de
stekker uit het stopcontact, wacht 2 minuten en steek de stekker
weer in het stopcontact. Als de tijd dan nog niet klopt leg de klok
dan dichter bij een raam zodat de GPS module de actuele tijd
kan ophalen. Als de correcte tijd is opgeslagen, kun je de klok
weer terug hangen.

Technische gegevens
Rood faden woordklok logo:
Er is geen tijd in de backup batterij aanwezig en het lukt niet om
een GPS signaal op te pakken. Als dit blijft contact opnemen met
klanten service via info@woordklok.nl
Tijdens opstart knippert blauw en daarna groen en daarna de
origineel ingestelde klok kleur. Er is een tijd offset actief of de
GPS update staat uit ( menu 2 of 3 of 6 ) tijdsindicatie kan dus niet
kloppen. Als de tijd niet klopt activeer optie 5 om de tijd weer
naar de actuele GPS tijd te zetten. Of optie 6 uit schakelen om de
GPS update weer in te schakelen
Na het opstarten paars knipperen:
GPS chip stuk. Als dit blijft knipperen contact opnemen met
klanten service via info@woordklok.nl

Meegeleverde pootjes

Voeding/voltage : 230 V/50 Hz
Bedrijfsvoltage, klok : 5V DC, 400mA
Kijk voor meer informatie op www.woorklok.nl of stuur ons je
bericht via info@woordklok.nl

Enjoy Time!

