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Magische kubusklok
nr: 224-635

Gebruikshandleiding magische klok TWO

Inleiding: Uw nieuwe PHILIPPI-apparaat bestaat uit 2 kubussen. De hoofdkubus 
beschikt over bedieningstoetsen, de tweede kubus heeft geen toetsen. Als beide del-
en bij elkaar staan en een horizontale lijn vormen, geeft de hoofdkubus de tijd aan, 
ongeacht of de tweede kubus links of rechts van de hoofdkubus staat. Als beide 
delen van elkaar worden gescheiden, geeft de hoofdkubus de luchtvochtigheid en 
de tweede kubus de temperatuur aan.

Functies:
Uw PHILIPPI-apparaat beschikt over de volgende functietoetsen:
-  MODE (MODUS), SET (INSTELLING), UP (VOORUIT), DOWN (ACHTER-

UIT)
-  Tijd: weergave van uren en minuten, 12/24-uursweergave selecteerbaar
-  Wekfunctie: weksignaal wordt gedurende 1 minuut afgegeven
-  Sluimerfunctie (snooze)
-  Datum, weergave van 2000 tot 2099
-  Countdown-bereik: 99:59 ~ 00:00
-  Via geluid gecontroleerde achtergrondverlichting met blauwe led’s, het licht 

brandt gedurende 10 seconden.
Temperatuurbereik: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F), resolutie: 1%, tolerantie: +/-1°C
Luchtvochtigheid: 20% ~ 95%, resolutie: 1%, tolerantie: +/-5% Bedrijf via: 4 bat-
terijen van het type AAA (een set meegeleverd)
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Eerste stappen
1.  Plaats de batterijen in uw PHILIPPI-apparaat. Er wordt een signaaltoon afge-

geven. De vooraf ingestelde weergave verschijnt: 12:00 AM, 1 januari 2013. 
Druk op MODE om de tijd, datum, wektijd, timer, luchtvochtigheid en temper-
atuur op te vragen.

2.  Druk in een willekeurige modus (m.u.v. de modus luchtvochtigheid en temper-
atuur) op de toets SET om naar de instelling te gaan.

3.  Druk voor de instelling op VOORUIT of ACHTERUIT om de waarden in te 
stellen. Houd VOORUIT of ACHTERUIT voor een snellere instelling ingedrukt.

4.  Druk in de tijdmodus op de toets SET (instelling) om naar de instelling van de 
tijd te gaan. Druk in de normale weergavemodus op VOORUIT of ACHTERUIT 
om de 12/24-uursweergave te kiezen.

5.  Druk in de modus ‘Datum’ op de toets SET om het jaar, de maand en de dag in 
te stellen.

6.  Druk in de wekmodus op VOORUIT of ACHTERUIT om de wekfunctie in- of 
uit te schakelen. Als de wekfunctie is ingeschakeld, wordt het weksignaal (ö) in 
elke willekeurige modus weergegeven. Als de wekfunctie is uitgeschakeld, verd-
wijnt het symbool. Als de wektijd is bereikt, wordt het weksignaal gedurende 1 
minuut afgegeven. Druk tijdens het weksignaal op een willekeurige toets om de 
wekker uit te schakelen. Het maakt niet uit of de twee kubussen gescheiden zijn 
of bij elkaar staan: het weksignaal wordt gedurende 1 minuut afgegeven.

7.  Countdown-tijdbereik: 99:59 ~ 00:00
8.  De led-achtergrondverlichting van uw PHILIPPI-apparaat brandt gedurende 10 

seconden als beide onderdelen verbonden zijn of van elkaar worden gescheiden, 
als u op een toets drukt of als de timertijd 00:00 wordt bereikt.

9.  Via geluid gecontroleerde achtergrondverlichting met led’s.

Bedieningshandleiding:

1. Modus wisselen
Breng beide kubussen van uw PHILIPPI-apparaat bij elkaar in een horizontale lijn. 
Druk op de toets MODUS om in de genoemde volgorde van modus te wisselen: 
tijd -- datum -wekker — timer — temperatuur en luchtvochtigheid.

Als de hoofdkubus en de tweede kubus gescheiden zijn, worden alleen de luch-
tvochtigheid en de temperatuur weergegeven. Als u op MODE drukt, verandert 
alleen de weergave van de hoofdkubus.

2. Tijd
Breng beide kubussen van uw PHILIPPI-apparaat bij elkaar in een horizontale lijn. 
De vooraf ingestelde weergave is 12:00

(AM) in het 12-uursformaat.

Druk in de tijdmodus op SET om de instelling in de genoemde volgorde uit te 
voeren: uur - minuut - afwisselend.

Druk op VOORUIT of ACHTERUIT om de waarden in te stellen.
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Houd VOORUIT of ACHTERUIT ingedrukt om de waarden sneller in te stellen.

Als u in de instellingsmodus op MODE drukt of binnen 15 seconden geen toets 
wordt bediend, wordt de instelling verlaten en keert het apparaat naar de weer-
gave van de tijd terug. Bij de 12-uursweergave verschijnt het symbool PM op het 
display.

Bereik voor instellen van de tijd: uren van 1 tot 12 of 0 tot 23, seconden van 00 tot 
59. Als de minuut wisselt, schakelt de seconde over op 0.

3. Datum
Druk in de tijdmodus op MODE om naar de datumweergave te gaan. De vooraf 
ingestelde datum luidt 1 januari 2013. Druk in de modus ‘Datum’ op SET om 
de datum in de genoemde volgorde in te stellen: jaar -- maand -- dag. Druk op 
VOORUIT of ACHTERUIT om de waarden in te stellen. Houd VOORUIT of 
ACHTERUIT ingedrukt om de waarden sneller in te stellen.

Als de maand en dag worden weergegeven, drukt u op VOORUIT of ACHTERUIT 
om het jaartal te controleren. Druk opnieuw op deze toetsen om naar de weergave 
van maand en dag terug te keren.

Instellingsbereiken: maand van jan. tot dec. van 1 tot 31, jaar van 2000 tot 2099.
Voor de jaarweergave verschijnt J, voor maand en dag verschijnen M resp. D.
Als u in de instellingsmodus op MODE drukt of binnen 15 seconden geen toets 
wordt ingedrukt, wordt de instellingsmodus verlaten en wordt de ingestelde datum 
getoond.

4. Alarm/wekker
Druk in de tijdmodus twee keer op de toets MODE om naar de wekmodus te gaan. 
De vooraf ingestelde wektijd luidt 12:00 AM, het symbool (AL) verschijnt op het 
display. Druk in de wekmodus op SET om de wekker in te stellen. Het weksym-
bool () verschijnt op het display.

Druk in de wekmodus op VOORUIT of ACHTERUIT om de wekker in- of uit te 
schakelen.

Als de wektijd is ingesteld, maar de wekfunctie niet is geactiveerd, d.w.z. () niet 
op het display verschijnt, werkt de wekker niet.

Druk in de wekmodus op SET om de wektijd als volgt in te stellen: uur - min-
uut. Druk op VOORUIT of ACHTERUIT om de waarden in te stellen. Houd 
VOORUIT of ACHTERUIT ingedrukt om de waarden sneller in te stellen.

Ongeacht het feit of beide delen van uw PHILIPPI-apparaat zijn verbonden of 
gescheiden, wordt bij het bereiken van de wektijd het signaal gedurende 1 minuut 
afgegeven. De achtergrondverlichting brandt gedurende 10 seconden.
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Als het weksignaal wordt afgegeven, drukt u op SET om de sluimerfunctie 
(snooze) te activeren. Druk op MODE/VOORUIT/ACHTERUIT om de wekker te 
onderbreken zonder snooze te activeren.

Als beide delen van uw PHILIPPI-apparaat van elkaar zijn gescheiden en het 
weksignaal wordt afgegeven, zet u de delen bij elkaar om de snooze-functie te 
activeren. Op het display verschijnt het symbool (zz). Het sluimerinterval bedraa-
gt 5 minuten. Als de snooze-tijd is bereikt, verdwijnt het symbool (zz), maar het 
weksymbool blijft staan ().

De sluimerfunctie kan oneindig vaak worden herhaald. Als beide delen van bij 
elkaar staan en het weksignaal wordt afgegeven, haalt u de delen uit elkaar om 
de snooze-functie te activeren. Op het display verschijnt het symbool (zz). Het 
sluimerinterval bedraagt 5 minuten. Als de snooze-tijd is bereikt, verdwijnt het 
symbool (zz), maar het weksymbool blijft staan (zz). De sluimerfunctie kan zo 
vaak als u wenst worden herhaald.

5. Timer
Druk drie keer op MODE om naar de timer te gaan. Het symbool () verschijnt op 
de weergave en de vooraf ingestelde tijd luidt 00:00 (minuut: seconde).

Druk in de tijdmodus op de toets SET om naar de instelling van de timertijd te 
gaan. Druk op VOORUIT of ACHTERUIT om de waarden in te stellen. Houd 
VOORUIT of ACHTERUIT ingedrukt om de waarden sneller in te stellen.

Instellingsbereik: minuten van 0 tot 99, seconden van 0 tot 59.

Druk in de instellingsmodus op MODE om de modus te verlaten.

Druk in de timermodus op VOORUIT om de timer te starten en ACHTERUIT om 
deze te stoppen. Dit proces kan willekeurig worden voortgezet.

Als de timer tijdelijk is gestopt, drukt u op SET om naar de instelling te gaan. Druk 
op TERUG om naar de ingestelde waarden terug te gaan.

Druk tijdens het timerproces op de toets MODE om de timerweergave te verlaten 
en naar de andere weergaven te gaan. De timer blijft op de achtergrond actief. Als 
in een willekeurige modus het symbool () verschijnt, betekent dit dat de timer 
actief is.

Als de timerweergave niet is geactiveerd en het timersignaal wordt afgegeven, 
verdwijnt het symbool () van het display. Als in de timermodus de tijd is verlopen 
(en 00:00) verschijnt, verdwijnt het symbool niet.

Druk na het verlaten van de instelling op de toets VOORUIT om de timer te 
starten. De seconden worden afgeteld. Als 00 is bereikt, wordt de minuut om een 
waarde teruggezet.
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Als de hoofdkubus en de hulpkubus van elkaar gescheiden worden neergezet, geeft 
de hoofdkubus de luchtvochtigheid aan. Druk op MODE om naar de timermodus te 
gaan. Druk op SET om de minuut van de timer in te stellen. Na de instelling luidt 
de waarde voor de seconde 00.

Als de twee delen van uw PHILIPPI-apparaat gescheiden van elkaar worden neergezet, 
geeft de timer alleen de minuutwaarde aan. Als de timer is geactiveerd, verschijnt het 
timersymbool () op het display en knippert. Als de delen tegen elkaar aan staan, ver-
schijnt de weergave van de tijd samen met het symbool (). Druk drie keer op MODE 
om naar de timermodus te gaan waar de timertijd wordt weergegeven.

Als de timer 00:00 bereikt, wordt het signaal gedurende 1 minuut afgegeven en de 
achtergrondverlichting brandt gedurende 10 seconden. Druk op een willekeurige 
toets om het signaal uit te schakelen resp. wacht een minuut totdat het automa-
tisch stopt. Als beide delen van elkaar zijn gescheiden en het timersignaal wordt 
afgegeven, zet u de delen bij elkaar om het signaal uit te schakelen. Het principe 
werkt ook omgekeerd: als beide delen naast elkaar staan en het timersignaal wordt 
afgegeven, haalt u de delen uit elkaar om het signaal uit te schakelen.

6. Modus “temperatuur en luchtvochtigheid”
Na de ingebruikname wordt automatisch de temperatuur gemeten. Het meetbereik 
voor de temperatuur bedraagt 0°C ~

50°C (32°F ~ 122°F). Periodieke meting: om de 30 seconden.

Druk in de weergavemodus voor temperatuur en luchtvochtigheid op VOORUIT 
en ACHTERUIT om de eenheid van de temperatuurweergave te wijzigen.

Als de temperatuur minder dan 0°C bedraagt, verschijnt op het display 0°C. Als de 
temperatuur boven 50°C ligt, verschijnt op het display 50°C.

Meetbereik voor de luchtvochtigheid: 20%~95%, meetfrequentie: om de 60 seconden.

Als de luchtvochtigheid minder dan 20% bedraagt, verschijnt op het display 20%. 
Als de luchtvochtigheid hoger is dan 95% verschijnt op het display 95%.

7. Achtergrondverlichting
Steeds als de twee kubussen met elkaar worden verbonden of van elkaar worden 
gescheiden, brandt de achtergrondverlichting.

Als de kubussen met elkaar worden verbonden en de wekfunctie is geactiveerd, 
brandt de achtergrondverlichting van beide delen gedurende 70 seconden. Als de 
kubussen van elkaar worden gescheiden en de wekfunctie is geactiveerd, brandt 
alleen de achtergrondverlichting van de hoofdkubus gedurende 70 seconden. Als de 
kubussen met elkaar worden verbonden en de wekfunctie is uitgeschakeld, brandt 
de achtergrondverlichting van beide delen gedurende 70 seconden. Als de kubussen 
van elkaar worden gescheiden en de wektijd wordt bereikt, brandt alleen de achter-
grondverlichting van de hulpkubus gedurende 70 seconden.



De achtergrondverlichting kan ook via geluid worden bestuurd.

8. Via geluid gecontroleerde functie
Een toetsbediening resp. harde geluiden activeren de achtergrondverlichting 
gedurende 10 seconden. Als u op een willekeurige toets drukt, werkt de via geluid 
gecontroleerde functie niet.

9. Afbeeldingen voor display:

Tijdweergave: weergave voor temperatuur en luchtvochtigheid

Opmerking: Als het display zwakker wordt of alleen traag reageert, dient u de 
batterijen te vervangen.
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