- HANDLEIDING -

PX5537 - DUO LEERKLOK
VOOR JE KAN WERKEN MET DE DUO LEERKLOK MOET JE ERVOOR ZORGEN DAT DE ANALOGE KLOK
(DE KLOK MET DE WIJZERS) EN DE DIGITALE KLOK MET ELKAAR GESYNCHRONISEERD ZIJN. VOLG
EERST STAP 1 TOT EN MET 3, DAARNA KAN JE DE KLOK INSTELLEN.
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STAP 1

Open het dekseltje achteraan de duo
leerklok en plaats de meegeleverde
batterijen. Kies (1) vervolgens de tijdnotatie
waarmee je wil werken (12u/24u). Druk nu
op de R-knop (2) om de klok te resetten.
Het digitale beeld zou nu:
- op 0:00 moeten staan, als je voor de
24 uren tijdnotatie hebt gekozen
- op 12:00 am moeten staan, als je voor
de 12 uren tijdnotatie hebt gekozen

ANALOGE KLOK INSTELLEN

STAP 2

STAP 3

Blijf ongeveer 5 seconden op de S-knop
duwen tot de wijzers vanzelf beginnen te
draaien. Laat de knop los eens de wijzers
draaien. Stop het draaien door opnieuw
op de S-knop te duwen. Stop de wijzers
een paar minuten voor 12u00. De laatste
minuten kan je dan manueel verzetten
door telkens kort op de S-knop te duwen.

De duo leerklok is nu gebruiksklaar.

Nu het digitale beeld correct weergegeven
is, gaan we het analoge beeld synchroon
zetten. Dat wil zeggen dat we het analoge
beeld ook op 12u00 zetten.

De analoge klok stel je in met de rode knop aan de zijkant.
Dit gebeurt op dezelfde manier als de S-knop. Blijf ongeveer
5 seconden op de rode zijknop duwen tot de wijzers vanzelf
beginnen te draaien. Laat de knop los eens de wijzers draaien.
Stop het draaien door opnieuw op de rode zijknop te duwen.
Stop de wijzers een paar minuten voor het gewenste uur. De
laatste minuten kan je dan manueel verzetten door telkens
kort op de rode zijknop te duwen. Na enkele seconden past de
digitale klok zich vanzelf aan.

Als beide beelden op 0:00 of 12u00 staan,
druk je éénmaal op de C-knop. Je zal zien
dat het dubbele punt van het digitale
beeld begint te knipperen.

DIGITALE KLOK INSTELLEN

Gebruik de rode en blauwe knop (aan de voorkant van de klok) om
de digitale klok in te stellen op het gewenste uur. Met de rode knop
pas je de uren aan en met de blauwe knop pas je minuten aan. De
analoge klok past zich automatisch aan, na enkele seconden.

BAERT WENST JE VEEL PLEZIER
MET DEZE DUO LEERKLOK!
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