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Hoofdmenu   

Druk achterop de klok op ‘’ MENU ’’ en het display zal het hoofdmenu laten zien.  
Druk nogmaals op ‘’MENU’’ om het hoofdmenu te verlaten.  
Als er binnen 20 seconden geen actie wordt vernomen zal de klok het hoofdmenu 

automatisch afsluiten. 

Taal instellen 

De standaard taal is Engels. Ga naar ‘’ Language ’’ en klik vervolgens op de ‘’Links’’ of 
‘’Rechts’’ knop om de gewenste taal te selecteren. 

Tijd instellen 

Selecteer ‘’ Ingestelde Tijd ’’ tot dat deze geel is gemarkeerd en druk vervolgens op ‘’OK’’ om 
verder te gaan naar de tijd instelling. Wanneer het cijfer onderstreept is met een blauwe lijn, 

druk op ‘’Omhoog’’ of ‘’Omlaag’’. Wanneer het juiste cijfer is geselecteerd druk dan op ‘’OK’’. 
Druk op ‘’MENU’’ om terug te gaan. 

Datum instellen 

Selecteer ‘’ Ingestelde Datum ’’ tot dat deze geel is gemarkeerd en druk vervolgens op ‘’OK’’ 
om verder te gaan naar de datum instelling. Wanneer het cijfer onderstreept is met een 

blauwe lijn, druk op ‘’Omhoog’’ of ‘’Omlaag’’. Wanneer het juiste cijfer is geselecteerd druk 
dan op ‘’OK’’. Druk op ‘’MENU’’ om terug te gaan. 

Tijd modus instellen 

Selecteer ‘’ Time Mode ’’ tot dat deze geel is gemarkeerd. Druk vervolgens op de ‘’Links’’ of 
‘’Rechts’’ knop om de gewenste tijd modus te selecteren tussen 24-uur en 12-uur.  

Het is aangeraden om de 24 Uren tijd modus te gebruiken. 

Datum modus instellen 

Selecteer ‘’ Datum Instelfunctie ’’ tot dat deze geel is gemarkeerd. Druk vervolgens op de 

‘’Links’’ of ‘’Rechts’’ knop om de gewenste datum modus te selecteren tussen 

‘’Maand-Dag-Jaar’’ of ‘’Dag-Maand-Jaar’’. 

Het is aangeraden om de Dag-Maand-Jaar tijd modus te gebruiken. 
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Helderheid instellen voor overdag 

Selecteer ‘’ Helderheid-dag ’’ tot dat deze geel is gemarkeerd. Gebruik vervolgens de ‘’Links’’ 
of ‘’Rechts’’ knop om de helderheid aan te passen. Stand 1 heeft de laagste helderheid en 
stand 10 heeft de hoogste helderheid. Kies een gewenste stand tussen deze nummers. 

Helderheid instellen voor in de nacht 

Selecteer ‘’ Helderheid-nacht ’’ tot dat deze geel is gemarkeerd. Gebruik vervolgens de 

‘’Links’’ of ‘’Rechts’’ knop om de helderheid aan te passen. 

Volume instellen 

Selecteer ‘’ Volume ’’ en klik vervolgens op ‘’Links’’ of ‘’Rechts’’ om het gewenste 
volume te selecteren tussen 1 en 10. 

 

Foto/video modus gebruiken 

Zorg ervoor dat de foto’s en video’s los op een SD kaart staan en niet in een aparte 

map. Druk op ‘’OK’’ om te pauzeren of om te afspelen. Druk op ‘’MENU’’ om terug te 
gaan. 

Klokkenspel instellen  

Selecteer ‘’ Klokkenspel ‘’ in het hoofdmenu en druk vervolgens op ‘’OK’’ om verder 
te gaan. Druk op ‘’Omhoog’’, ‘’Omlaag’’, ‘’Links’’ of ‘’Rechts’’ om naar het gewenste 
uur te gaan. Druk op ‘’OK’’ om dit te bevestigen. Het rood gemarkeerde uur zal vanaf 

nu een bel afspelen. Er kunnen meerdere uren worden geselecteerd. 

Medicatie herinneringen 

Selecteer in het menu Ochtend, Middag of Avond medicatie herinnering. Wanneer een 

selectie is gemaakt klik vervolgens op ‘’OK’’.  

Kies de gewenste tijd voor het medicatie alarm, selecteer met het blauwe streepje het tijdvak 

en klik vervolgens met de ‘’Omhoog’’ of ‘’Omlaag’’ knop de gewenste tijd. 

Kies vervolgens de afspeeltijd van het alarm. Dit kan eenmaal, dagelijkse herhaling, maandag 

tot vrijdag of alleen in het weekend. 
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Gebruiksweergave instellen 

Selecteer ‘’Geavanceerde modus ‘’ en druk vervolgens op ‘’OK’’ om te kiezen tussen 
‘’Aan’’ en ‘’Uit’’. 

‘’Uit’’ : Laat dag + tijd + datum zien. 

‘’Aan’’ : Laat dag + dagdeel + tijd + datum zien. 

Het is aangeraden dag + dagdeel + tijd + datum te kiezen voor de volledige functionaliteit. 

Specificaties 

- Scherm resolutie 1024*768. 

- Productgrootte: 22 x 17 cm. 

- Schermgrootte: 16,5 x 12 cm. 

- Adapter: 5V 1,5A. 

- Gewicht: 616 g. 

Inhoud verpakking: 

- Clockity Digitale Klok Houten frame 

- Gebruiksaanwijzing. 

- 5V 1,5A-adapter 

 

 

 

 

 

 

 

Veel plezier met de aankoop van de Clockity Digitale Klok. Voor vragen 

neem contact op met de verkopende partij. 
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Main menu 

Press ''MENU'' on the back of the clock and the display will show the main menu. 

Press ''MENU'' again to exit the main menu. If no action is heard within 20 seconds, 

the clock will automatically exit the main menu. 

Set language 

The default language is English. Go to ''Language'' and then click the ''Left'' or 

''Right'' button to select the desired language. 

Setting time 

Select ''Set Time'' until it is highlighted in yellow and then press ''OK'' to proceed to 

the time setting. When the number is underlined with a blue line, press "Up" or 

"Down". When the correct number is selected, press “OK”. Press “MENU” to go back. 

Set date 

Select ''Set Date'' until it is highlighted in yellow and then press ''OK'' to proceed to 

the date setting. When the number is underlined with a blue line, press "Up" or 

"Down". When the correct number is selected, press “OK”. Press “MENU” to go back. 

Set time mode 

Select ''Time Mode'' until it is highlighted in yellow. Then press the ''Left'' or ''Right'' 

button to select the desired time mode between 24-hour and 12-hour. 

It is recommended to use the 24 Hours time mode. 

Set date mode 

Select ''Date Adjuster'' until it is highlighted in yellow. Then press the ''Left'' or 

''Right'' button to select the desired date mode between  

''Month-Day-Year'' or ''Day-Month-Year''. 

It is recommended to use the Day-Month-Year time mode. 
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Set brightness for daytime 

Select "Brightness Day" until it is highlighted in yellow. Then use the "Left" or "Right" 

button to adjust the brightness. Position 1 has the lowest brightness and position 10 

has the highest brightness. Choose a desired mode between these numbers. 

Set brightness for the night 

Select ''Brightness Night'' until it is highlighted in yellow. Then use the "Left" or 

"Right" button to adjust the brightness. 

Set volume 

Select “Volume” and then click “Left” or “Right” to select the desired volume between 
1 and 10. 

Using photo/video mode 

Make sure that the photos and videos are separate on an SD card and not in a 

separate folder. Press ''OK'' to pause or play. Press “MENU” to go back. 

Set Chime 

Select ''Set Chime'' from the main menu then press ''OK'' to continue. Press "Up", 

"Down", "Left" or "Right" to move to the desired hour. Press "OK" to confirm. The 

hour marked in red will now play a bell. Multiple hours can be selected. 

If you would like to have all hours to give a chime notification please select all hours. 

Medication Reminders 

From the menu, select Morning, Afternoon, or Evening Medication Reminder. When a 

selection has been made, click on "OK". 

Select the desired time for the medication alarm, select the time slot with the blue 

line and then click the desired time with the "Up" or "Down" button. 

Then choose the alarm playback time. This can be once, daily repetition, Monday to 

Friday or only on weekends. 
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Set up user display 

Select ''Advanced Mode'' and choose between ''On'' and ''Off''. 

''Off'' : Show day + time + date. 

''On'' : Show day + part of the day + time + date. 

It is recommended to choose day + part of the day + time + date for full functionality. 

Specifications 

- Screen resolution 1024*768. 

- Product size: 22 x 17 cm. 

- Screen size: 16.5 x 12 cm. 

- Adapter: 5V 1.5A. 

- Weight: 616g. 

- Model no. Wood: DDC-W8009. 

- Model no. Black: DDC-8009. 

Package content 

- Clockity Digital Clock. 

- Manual. 

- 5V 1.5A adapter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanks for purchasing the Clockity Digital Clock.  

For questions or problems please contact the selling party. 
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