7.1.1 Wijzerklok

Instelknoppen
De blauwe instelknoppen werken als aan/uit-schakelaars. bv. Numeriek. 1ste klik: bord
zichtbaar. 2de klik: onzichtbaar.
Klok instellen.
1ste manier. Sleep met de linker muisknop om de blauwe wijzer te verplaatsten. Sleep met
de rechter muisknop om de uurwijzer te verplaatsen.
2de manier. Zet 'interval' op ja. Klik op toetsen om het aangegeven aantal minuten vooruit
of achteruit te gaan.
3de manier. Zet 'random' op ja. Stel in welke tijdstippen mogen getoond worden (bv. enkel
kwartier).
Klik op de knop. De klok loopt nu vooruit en stopt op een passend tijdstip. De maximum
verplaatsing per klik is 3 uur.
De drie manieren van instellen kunnen gecombineerd worden. Dat opent eindeloze
mogelijkheden.

Wijzerplaat instellen.
1. U kunt de uurwijzer of de minuutwijzer verbergen. Als u bv. de minuutwijzer verbergt,
kunt u toch de tijd laten lopen,ook op de 1ste manier hierboven beschreven. Dat open
interessante perspectieven. Voorbeeld: uw wil focussen op de stand van de uurwijzer bij
'half uur'.
Zet de klok bv. op 9 uur. Verberg de minuutwijzer. Draai nu aan de onzichtbare
minuutwijzer. U ziet de uurwijzer langzaam vooruit gaan.
Stop wanneer hij ongeveer halfweg staat. Maak de minuutwijzer weer zichtbaar.
2. U kunt de uuraanduidingen geheel of gedeeltelijk verbergen. U kunt ook de Arabische
door Romeinse cijfers vervangen.
3. Met de spiekknoppen (groene knoppen op de wijzerklok) kunt u aanvullende uur- en/of
minuutaanduidingen (per 5 minuten) oproepen.
De spiekknoppen werken als een schakelaar: je ziet het, je ziet het niet.
Verwoording
Tijdens het draaien aan de wijzers, wordt de verwoording automatisch aangepast. Ze
verandert mee.
U kunt die verwoording verbergen door het gordijn dicht te schuiven.
U kunt kiezen tussen twee typisch van verwoording bv. 8:35
- klassiek => 5 over half 9
- geen half => 25 voor 9
Cijfernotatie
Ook de cijfernotatie verandert mee bij het draaien aan de wijzers. Ook die kan je verbergen.
Standaard is de cijferklok ingesteld op 0-247. Half 2 in de namiddag is dan 13:30
U kan de notatie eventueel beperken tot 12 uur-aanduiding. Half 2 in de namiddag is dan
1:30
Numeriek blok
U kunt een numeriek blok oproepen. Alle toetsen die nodig zijn voor een 'verwoording' of
'cijfernotatie' zijn voorzien.
Let bv. op de dubbele punt
Let wel. Er is geen ENTER knop. De ingevoerde notatie wordt m.a.w. NIET geëvalueerd. Dat
moet u zelf doen.

