Atlas Time

Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Atlas Time woordklok! Een
Atlas Time woordklok is meer dan alleen een klok, het is een echte
eyecatcher in uw huis. In deze handleiding vindt u alle informatie over
de woordklok. Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u
uiteraard contact met ons opnemen via de gegevens te vinden onder
het kopje ‘contact’.

Het eerste gebruik

Woordklok

AD-CSB5T01

Gebruikershandleiding

Lees deze handleiding voor het eerste gebruik en bewaar de
handleiding om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

Verpakkingsmateriaal verwijderen
De woordklok is zorgvuldig ingepakt en verzonden om eventuele
schade te voorkomen. Zorg ervoor dat u woordklok voorzichtig
uitpakt. Steek of snij niet met scherpe of harde voorwerpen het
verpakkingsmateriaal kapot. Pak het metalen frame vast om de klok
op te pakken of te verplaatsen, til de klok nooit aan de voorkant op.
Leg de klok alleen op de voorkant op een zachte ondergrond, zoals
een handdoek of een deken om beschadigingen te voorkomen.
Inspecteer de klok na het uitpakken, als er enige tekenen van
beschadiging zichtbaar zijn dient u de klok niet te gebruiken en
contact met ons op te nemen. Gooi het verpakkingsmateriaal meteen
in de daarvoor bestemde afvalbak. Pas op met kleine kinderen in
verband met verstikkingsgevaar.

In- of uitschakelen
Als u de klok heeft neergezet of opgehangen, laat deze dan eerst
acclimatiseren. Zo kan eventuele condensvorming in de klok
verdampen. Stop vervolgens de meegeleverde adapter in de klok,
vervolgens de stekker in een geaard stopcontact. Zet daarna de klok
aan met de knop aan de onderzijde van de klok.
Bediening en opties
De klok bevat, naast de aan- en uitknop, vijf knoppen om de klok
helemaal naar uw stijl en wensen aan te passen. De functies zijn op de
achterzijde te lezen.

Neerzetten of ophangen
U kunt de woordklok neerzetten of ophangen. De meegeleverde
A-vormige steunen kunt u gebruiken om de klok neer te zetten. Let er
op dat u eerst de onderzijde van de klok op de pootjes bevestigd (1),
alvorens de achterzijde van de klok vast te klikken op de pootjes (2).
Hierna is de dwarsbalk (3) tussen de A-steunen te bevestigen. Aan
deze balk zit een nokje om overtollig snoer omheen te wikkelen. Het
verwijderen van de pootjes gaat in omgekeerde volgorde. Zie
tekening. Daarnaast is het mogelijk de klok op te hangen. Hang de
klok alleen aan een muur die geschikt is voor de bevestiging en het
gewicht van de klok kan dragen. (Zie technische gegevens voor het
gewicht) Kies voor geschikte bevestigingsmiddelen.

Tijdsweergave
De tijd wordt tot op de minuut nauwkeurig weergegeven. De tijd tot
vijf minuten nauwkeurig kunt u als woorden lezen. De vier ronde
LED’s onderaan geven de minuten weer. Deze minuten kunt u
optellen bij de tijd in woorden. Bijvoorbeeld: er wordt weergegeven
in woorden: ‘Het is tien over acht’ en er branden drie ronde LED’s. De
tijd is dan 08:13 uur.
Indien u de klok wilt aanpassen naar de zomer- of wintertijd, dan kunt
u hiervoor de zwarte knoppen aan de linkerzijde gebruiken.

Onderhoud
Stof de klok alleen voorzichtig af met een droge doek. Gebruik geen
schoonmaakmiddelen of water, deze kunnen de klok beschadigen. De
RVS-voorkant kunt u wel voorzichtig reinigen met een voor RVS
geschikt reinigingsmiddel en een microvezeldoek.
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Let erop dat u de knop indrukt op het moment dat de minuut verspringt (op
uw telefoon bijvoorbeeld), omdat het aantal seconden bij het veranderen van
een minuut altijd naar 0 zal gaan.
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Houd er rekening mee dat u gebruik maakt van elektronische
apparatuur!
Buiten bereik van kinderen en dieren houden.
Gebruikt de klok niet bij zichtbare gebreken of beschadigingen
of nadat de klok gevallen is. Haal de stekker uit het stopcontact
en neem contact met ons op.
Maak de klok niet open. Demonteer zelf nooit (onderdelen van)
de klok. Laat dit alleen door de fabrikant doen.
Zet de woordklok nooit buiten of in bijvoorbeeld een badkamer
neer. De woordklok mag niet op vochtige plaatsen worden
gebruikt.
Temperatuur gebruik: 10-40 graden Celsius.
Gebruik alleen de meegeleverde 12V-adapter met stekker en
een geaard stopcontact met het juiste voltage (230V).
Hang de klok alleen op aan een muur die het gewicht van de
klok kan dragen.
Gebruik klok op eigen risico. Atlas Time is niet verantwoordelijk
voor onzorgvuldig handelen of het niet handelen conform deze
handleiding.

De woordklok is een elektrisch apparaat en dient op de juiste manier
te worden afgevoerd. Dit betekent niet via het huishoudelijk afval,
maar ingeleverd bij de fabrikant. Neem hiervoor contact met ons op.

Storingen
De woordklok is uitgerust met een interne klok met batterij om de tijd
te onthouden, ook als de stekker van de woordklok niet in het
stopcontact zit. Deze batterij is oplaadbaar. Heeft u de klok lange tijd
niet gebruikt, dan is het mogelijk dat de batterij leeg is en de klok niet
de juiste tijd aangeeft. Ook in dit geval kunt u de tijd aanpassen met
de zwarte knoppen aan de rechterzijde.
Voor overige storingen kunt u contact met ons opnemen.

Garantie
Vanaf de dag van aankoop heeft u 1 jaar garantie op de elektronische
componenten van de woordklok. De garantie vervalt bij het niet
handelen volgens de voorschriften in deze handleiding. In het geval
van zichtbare aanwijzingen van het niet handelen conform de
voorschriften, behouden wij ons het recht van de garantie af te zien.
U dient de factuur met aankoopdatum te kunnen tonen, anders zal de
garantie vervallen. Bewaar deze dus zorgvuldig.

Technische gegevens
Afmetingen:
46x38x3,5
Gewicht:

Voeding:
Verbruik:

(breedte x hoogte x dikte in cm, dikte afhankelijk van materiaal)

Eiken: 2,6 kg
Noten: 2,6 kg
Bamboe: 2,9 kg
RVS: 3,3 kg
230V/50 Hz
1.5 – 3.8 W

Contact
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen via onze site
www.atlastime.nl of mailen naar info@atlastime.nl.

