
Tekstklok



Inleiding

De klok toont de tijd, zoals deze gezegd wordt. Er worden 144 LEDs 
gebruikt om iedere minuut de juiste tijd aan te geven.

Functonaliteiten
- Iedere mogelijke tijd wordt weergegeven in tekst.

- Tekstkleuren: 18 verschillende effen, 4 zwart/wit, 1 knipperende
en 4 frequenties veranderende regenboog kleuren.

- Zachte overgang van tijd.

- Ieder uur een “lichtbel”.

- Voor binnenshuis gebruik.

Eerste gebruik
De klok is klaar voor gebruik. Stop de USB adapter in het stopcontact 
en sluit de USB kabel van de klok aan. De klok start met de 
beginschermen en gaat dan over naar de normale werking: 
weergeven van de tijd.

Bediening van de drukknoppen
Groene knop Rode knop

Klok
Kort (< 0.5 sec) Tijd + Tijd -
Lang (>0.5 sec) Tijd ++ Tijd --
Lang Beide ingedrukt: ga naar instellingen

Instellingen
Kort + / Rechts - / Links
Lang Bewaar en ga naar

volgende instelling
Bewaar en verlaat

instellingen
Algemeen

Zeer lang 
(>2sec)

Beide ingedrukt: reset naar standaard
instellingen



Instellen van de tjd 
De tijd van de klok kan worden ingesteld met de twee buttons aan de 
achterkant. De groene drukknop wordt gebruikt om de tijd vooruit te 
zetten, de rode knop om de tijd terug te zetten. Kort drukken (korter 
dan 0.5 seconden) leidt tot een één-minuut aanpassing. Lang 
indrukken (langer dan 0.5 seconden) leidt tot een continue 
aanpassing van de tijd. Bij iedere aanpassing van de tijd worden de 
seconden op nul gezet.

Instellingen
De instellingen zijn opgeslagen in permanent geheugen zodat deze 
ook bewaard blijven als de klok geen voeding heeft gehad. De 
gebruiker kan een paar instellingen wijzigen. De instelling mode 
wordt bereikt door langer (langer dan 0.5 seconden) tegelijk op beide 
knoppen te drukken.
 
In de instelling mode gebruik je de drukknoppen om de waarde te 
veranderen. Kort drukken op de groene button verhoogt de waarde 
(of een verplaatsing naar rechts)  en kort drukken op de rode knop tot
een verlaging van de waarde (of een verplaatsing naar links)

Lang drukken op de groene knop bewaart de ingestelde waarde en 
gaat naar de volgende instelling. Lang drukken op de rode knop 
bewaart de ingestelde waarde en gaat terug naar de klok mode.

Instelling 1: Intensiteit
De intensiteit van de LEDs kan ingesteld worden tussen 1 en 10. Het 
aantal brandende LEDs op de tweede, derde en vierde rij 
representeren de waarde van de intensiteit. 

Pagina naam: FEL.
Standaard waarde: 5.



Instelling 2: Kleur - uur

De kleur van de klok kan ingesteld worden.



De geselecteerde kleur knippert.

Rij 1 Rij 3 Rij 5
1. Rood 18. Roze 19. Wit
2. Oranje 17. Cerise 20. Licht grijs
3. Amber 16. Magenta 21. Donker grijs
4. Geel 15. Violet 22. Zwart/uit
5. Zeegroen 14. Indigo 23. Wit knipperend
6. Chartreuse 13. Blauw 24. Regenboog (0.05 sec)
7. Groen 12. Marineblauw 25. Regenboog (0.25 sec)
8. Middenlentegroen 11. Hemelsblauw 26. Regenboog (1 sec)
9. Lentegroen 10. Cyaan 27. Regenboog (60 sec)

Rij 5 bevat bijzondere kleuren:
- Wit knipperend (23). Deze kleur is alleen beschikbaar voor de bel. 
- Regenboog (24 – 27): veranderende regenboogkleuren met 
verschillende snelheden (0.05 sec, 0.25 sec, 1 sec, 60 sec).

* voorbeeld van de geselecteerde kleur.

Pagina naam: UUR.
Standaard waarde: regenboog 60 seconden.

Instelling 3: Kleur – seconden
De klok heeft een knipperende seconden weergave.  De kleur van het 
“S’ karakter kan ingesteld worden.

Pagina naam: SEC.
Standaard waarde: uit.

Instelling 4: Kleur – bel
Ieder uur lichten de ‘X’ karakters op om als een soort lichtbel het uur 
te luiden. De kleur van de bel karakters kan hier ingesteld worden.

Pagina naam: XXX.
Standaard waarde: knipperend wit.



Instelling 5: Zacht
De klok gebruikt de zestigste seconde om de tijd te laten verdwijnen 
en de eerste seconde om de nieuwe tijd te laten verschijnen. De ‘zacht’
instelling moet hiervoor op ‘wel’ staan.  De instelling ‘neen’ betekent 
dat de nieuwe tijd gelijk wordt weergegeven.

Pagina naam: ZACHT. 
Standaard waarde: Wel.

Instelling 6: Zet de tjd 
In de klok mode kan je de tijd zetten per
minuut. Deze instelling maakt het
mogelijk om de tijd op de seconde
nauwkeurig te zetten. De uren zijn rood,
de minuten groen en de seconden blauw.
De tijd op het plaatje is 10:11:07. 

Let op: Gebruik alleen korte drukken op
de knoppen om de seconden te
verhogen/verlagen. Langer drukken leidt tot verlaten van de 
instellingen of door naar de volgende instelling.

Instelling 7: Aanpassen tjd
De klok heeft een accurate real-time klok.
In sommige omstandigheden (hoge/lage
temperatuur/vochtigheid) kan het
voorkomen dat de klok te snel of te
langzaam loopt. Daarom kan je hier een
correctiefactor instellen, die eens per dag
bij de tijd opgeteld of afgetrokken wordt. 

De minimale waarde is -99 seconden, de
maximum waarde is 99 seconden en de standaard waarde is 0.
De tijd wordt eenmaal per dag om 00:05 aangepast. 



Instelling 8: Sofware versie
Deze pagina toont de versie van de
software van de klok. Het is niet mogelijk
om de software versie te wijzigen.

Reset
Langer dan twee seconden drukken op beide buttons reset de klok. De
standaard waarden worden hersteld en de klok herstart  met deze 
instellingen.

Veiligheid
- De Tekstklok kan alleen als klok gebruikt worden.
- Gebruik alleen een gecertificeerde USB adapter (1.0 A).
- Maak de klok niet open, behalve voor het vernieuwen van de batterij
van de real-time klok.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
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