Gefeliciteerd met uw aankoop van onze Perfect Time klok. Nooit meer hoeft u zich zorgen te
maken over het bijstellen van uw klok. Deze intelligente klok toont elke dag de perfecte tijd.
Instructies voor Radio Gecontroleerde Muurklok
Radio gecontroleerde tijdinstelling
Plaats 1 x AA batterij aan de achterkant van de klok. De wijzers zullen zich automatisch
naar 12 uur begeven en stoppen. Mochten de wijzers bij het bewegen de 12:00 uur positie
passeren, geen paniek, de wijzers gaan nogmaals rond totdat ze stoppen bij de nulpositie,
dus 12:00 uur.

De klok zal nu automatisch de juiste tijd aannemen. Dit kan 3 tot 10 minuten duren. Zodra
het signaal is ontvangen zullen de wijzers zich aanpassen aan de juiste tijd en normaal
werken. Indien de juiste tijd niet wordt gevonden, zal de klok terugkeren naar de de normale
instelling, met de onjuiste tijd. Echter wanneer het volgende uur wordt bereikt, zal de klok
opnieuw de bovenstaande actie herhalen totdat het de juiste tijd-signaal wordt ontvangen.
Als het signaal nog steeds niet gevonden wordt, zal de klok het proces 14 maal herhalen tot
het afsluiten van de automatische functie.

Handmatig instellen van de tijd
Druk op de linker M.SET knop en houd deze knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de
handmatige modus te verkrijgen. Nu kunt u de tijd handmatig instellen. In deze setting wordt
telkens wanneer u op de M.SET knop drukt, de wijzer één minuut vooruit gezet. Als u de
M.SET knop gedurende 7 seconden niet meer indrukt, stopt de functie van de handmatige
instelling en de tijd van de klok loopt zoals gewoonlijk.

Signaal oproepen
Terwijl de klok draait, druk op de rechter REC knop, houdt deze gedurende 3 seconden
ingedrukt om in de oproep modus te komen. Alle wijzers van de klokken bewegen zich nu
naar de nulpositie (12:00 uur) en proberen het signaal van de tijd te ontvangen. Als er geen
signaal is ontvangen, gaat de klok terug naar de voorheen opgeslagen kloktijd.

Reset
Als u de reset-knop in de linker bovenhoek van de klok indrukt met een naald, zullen de klok
wijzers zich automatisch naar de nulpositie (12 uur) begeven. Het geheugen van de klok
wordt dan gewist en het automatisch zoeken naar tijdsignaal zal opnieuw beginnen.

