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Display + Dual Touch Key
Gebruiksaanwijzing
Operating Instructions
[Beschrijving functies]

[Functional
Description]
1. Weergave rotatie
van datum, tijd en temperatuur; datumweergave 3 seconden, tijdweergave 5 seconden
		 en temperatuurweergave 3 seconden.

1. Date, time, temperature rotation display; with date display for 3 seconds, time display for 5 seconds, and temperature display for

In de instellingsstatus, als er na meer dan 10 seconden geen toetsbediening is, zal u het instellingenmenu
3 2.
seconds.
		 verlaten en terugkeren naar de normale weergave.

2. In the setting state, if there is no key operation after more than 10 seconds, it will exit the setting menu and return to the normal

3. AM
(ochtend) en PM (middag): De ochtend- en middagpictogrammen zijn alleen overdag verlicht in de
display
state.
		 12-uursweergave en de twee pictogrammen zijn niet verlicht in het 24-uurs formaat.

3.
and
The morning and afternoon icons are only illuminated at the day time in the 12-hour display format, and the
two
are MON
not illuminated
the 24-hour
format.
SUN
TUEinWED
THU
FRI SAT Dit pictogram geeft de weekdag weer en wordt
4. icons

		 automatisch berekend op basis van de huidige datum. Tevens worden deze verlicht.

4.
the current date and be illuminated.

The is the weekday icon and is automatically calculated based on

5.

is een ontwasemingspictogram en brandt alleen als het aan is.

5.

is a defogging icon and is only illuminated when it is on.

6.

is een pictogram tbv de verlichting en brandt alleen als deze aan is.

is led strip
with
icon, and is only illuminated when it is on.
6. Tijdnotatie:
7.
12- of
24-uursnotatie
7. Time format: 12 or 24-hour format

8. Temperatuurbereik: -20 °C ~ 100 °C, tolerantie is +/- 1 ; Fahrenheit temperatuurbereik: -4 °F ~212 °F, tolerantie is +/-2 °F
8. Temperature range: -20 ℃ ~100℃ , Tolerance is +/-1℃ ; Fahrenheit temperature range: -4℉

~212 ℉ , Tolerance is +/-2℉

[Icoondefinitie]
[Icon
definition]
Scherm

Ontwaseming

Verlichting

[Toetsbediening]
1. Tijd-, temperatuur- en datumweergave uit
		 Ontwasemingstoets
		 Kort indrukken: start het display en verlaat de slaapstand.

2.

		

&

weergave uit

Ontwasemingstoets

		 Lang indrukken: beëindig de weergave en start de slaapstand.

3. Tijd-, temperatuur- en datumweergave aan

		

Verlichting knop

		 Kort indrukken: schakel de verlichting in of uit, de kleur van de schakelaar is wit wanneer de verlichting aan is en
		 blauw wanneer de led verlichting uit is.
		 Lang indrukken: verander de LED-kleurtemperatuur continu van warm licht naar wit licht.

		

Ontwasemingstoets

		 Kort indrukken: schakel de ontwaseming in of uit, de kleur van de schakelaar is wit als deze aan is en blauw als deze uit is.
		 Lang indrukken: verander de helderheid van het led-licht continu van 10% naar 100%.
4. Menu-instellingen
		 Druk lang op de Verlichting knop om het instellingenmenu te openen wanneer het licht uit is.
		
		
		
		
		

Druk kort op de toets van de Verlichting knop om de instellingsitems te selecteren.
De volgorde van het instellingenmenu is als volgt:
1. Klokinstelling, het scherm toont “-dnt”
2.12 / 24-uurs formaat, het scherm toont “-HOU”
3. C / F temperatuurweergave, het scherm toont “-tPU”

		 Druk lang op de toets van de Verlichting knop om naar de subinstelling te gaan, u kunt de daaropvolgende aanpassing
		 voor elke parameter uitvoeren door kort indrukken.
		 De eerste is de tijdinstelling en de laatste is de Celsius/Fahrenheit-temperatuurinstelling. Wanneer het laatste item
		 wordt weergegeven, drukt u kort om af te sluiten en terug te keren naar de normale weergavestatus.
		 Na het invoeren van elk instellingsitem werkt het als volgt:
		 1. Klokinstelling:
		 Druk lang op de toets van de Verlichting knop om de klokinstelling te starten.
		 Klokparameters worden ingesteld in de volgorde uren-> minuten (tien) -> minuten (bits) -> jaren (tien) -> jaren (bits) ->
		 maanden-> dagen
		 De waarde + 1 na een korte druk op de Verlichting knop voor elke parameter.
		 Druk lang op de Verlichting knop om naar de volgende parameterinstelling te gaan.
		 Druk lang op de Verlichting knop om de klokparameters op te slaan wanneer de datum is ingesteld.
		 2.12 / 24-uurs formaat weergave:
		 Druk kort op de Verlichting knop om de uurweergavemodus te selecteren, namelijk de 12-uurs of 24-uurs modus.
		 Op het scherm verschijnt “=12H”, “=24H”. De instelling wordt automatisch opgeslagen zodra deze is geselecteerd.
		 Druk lang op de Verlichting knop om de iteminstelling te verlaten en terug te keren naar het hoofdinstellingenmenu.
		 3. C / F temperatuurweergave:
		 Druk kort op de Verlichting knop om de temperatuurweergave tussen Celsius en Fahrenheit te selecteren.
		 Het scherm verschijnt als “= C”, “= F”. De instelling wordt automatisch opgeslagen zodra deze is geselecteerd.
		 Druk lang op de Verlichting knop om de iteminstelling te verlaten en terug te keren naar het hoofdinstellingenmenu.

