
 
 
 

  Pagina 1 van 2 

Sumatralaan 45   1217 GP   Hilversum 
Postbus 571      1250 AN     Laren 
Tel:    (31) (0)35 6773910 
Fax:   (31) (0)35 6774086 
email:  info@yellowspot.nl 
K.v.K. Hilversum 32052333 

 
Informatie yellowspot countdown-klok 
 
 
De Countdown-klok is een apparaat waarmee tijd of resterende tijd vanaf grote afstand kan worden afgelezen. De 
klok kan desgewenst ook de huidige tijd weergeven, mits correct ingesteld. (een lichte afwijking is dan mogelijk).  
 
DISPLAYS De gebruikte displays zijn voorzien van electro-magnetische segmenten, en geven dus geen  

licht. Het display-oppervlak reflecteert licht, dus hoe meer omgevingslicht, des te beter de  
leesbaarheid. De 
karakterhoogte van de cijfers is 
8cm., geschikt voor een lees-
afstand tot 35 meter. De 
achtergrond van de uitlezing is 
mat zwart, en de cijfers hebben 
een signaalkleur. 

 
AFMETINGEN 
BxHxD  : 515x175x280mm. 
 
TIJDWEERGAVE        
De klok is leverbaar met 4 digits, geschikt voor 
uitlezing van UU:MM of MM:SS, of met 6 digits 
voor UU:MM:SS.  
  
Als in de tekst een bedieningsorgaan van de 
afstandbediening wordt bedoeld, staat de 
naam tussen [    ]   
 
FREEZE-FUNCTIE 
Als u de Freeze-knop indrukt, stopt de update 
van de displays, maar loopt het uurwerk door. 

 
VOORBEREIDEN  
1. Zorg dat de stekker van de klok in een (wand)contactdoos is gestoken (220-240VAC), en controleer of het 

POWER-lampje op de achterkant van de klok brandt. 
2. Zet bij gebruik van de afstandbediening alle schakelaars op de achterzijde van de klok in de LINKER stand, en 

druk éénmaal op de RESET-knop op de achterzijde van de klok. 
3. Als de klok niet als SLAVE-unit wordt gebruikt, moet de SERIEEL-schakelaar in de linkerstand staan.  
4. Let op dat de UP/DOWN of  [UP/DOWN] schakelaar in de gewenste positie staat. 

 
OPTELLEN 

1. Zet de PRESET-schakelaar aan of druk de [PRESET]-knop in.  
2. Zet de duimwielen op de juiste PRESET-waarde. Bijv. 00.10.00 (10 minuten). Als u niet wilt dat de klok op een 

bepaalde waarde stopt, zet u de preset-waarde op een hoge waarde (bijvoorbeeld 23.59.59 of 99.00.00). 
3. Zet de PRESET-schakelaar weer uit, of laat de [PRESET]-knop los. 
4. Druk op de RESET- of [RESET]-knop. (de klok staat nu op (00.) 00.00) 
5. Zet de [START/STOP] schakelaar in de START-positie (de klok begint te lopen, beginnende bij (00.)00.00). 
 
LET OP: als u een PRESET-waarde hebt ingesteld, zal de klok bij het bereiken van die waarde stoppen. 
 Een op de OUTPUT-connector aangesloten signaalgever zal gedurende enkele seconden aangaan. 
 
TERUGTELLEN 
1. Zet de PRESET-schakelaar aan of druk de PRESET-knop in. 
2. Zet de duimwielen op de juiste PRESET-waarde. Bijv. 00.10.00 (10 minuten). 
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3. Zet de PRESET-schakelaar weer uit, of laat de PRESET-knop los. 
4. Druk op de RESET-knop. (De klok geeft nu de PRESET-waarde weer). 
5. Zet de START / STOP schakelaar in de START-positie. (De klok begint te lopen, beginnende met (00.)09.59).   
6. Bij bereiken van (00.)00.00 zal de klok stoppen.  

 
 

 
PROBLEMEN OPLOSSEN 
 
PROBLEEM OPLOSSING 
  
De klok is aangesloten op de netspanning (220-
240VAC), maar het POWER-lampje brandt niet 

Controleer of op de contactdoos spanning staat, 
door er een ander apparaat op aan te sluiten. 

 Het controlelampje is defect. (klok werkt wel). 
 Een zekering is defect (klok werkt niet). Neem 

contact op met V&R.  
 Druk 1x op de RESET-knop op de achterzijde van 

het apparaat. 
Het POWER-lampje brandt, maar de klok reageert op 
geen enkel bedieningsorgaan. 

Zet de schakelaar SERIEEL in de linker stand, en zet 
de klok uit en weer aan. 

Het POWER-lampje brandt, maar de klok werkt niet 
goed. 

Controleer of de klok op een vaste netspanning is 
aangelsoten, en dus niet op een gedimde spanning. 

  
Ik wil optellen, maar als ik START selecteer, gebeurt 
er niets. 

De PRESET-waarde staat op 00.00.00. 

 U gebruikt de afstandbediening, maar niet alle 
schakelaars op de klok staan in de linker stand. 

Ik wil terugtellen, maar als ik START selecteer, 
gebeurt er niets. 

De PRESET-waarde staat op 00.00.00 of op een 
onmogelijke waarde. 

 U gebruikt de afstandbediening, maar niet alle 
schakelaars op de klok staan in de linker stand. 

 De FREEZE-functie is ingeschakeld. 
Ik gebruik een 6-cijferige klok, maar in de eerste 2 
displays (HH) wordt niets weergegeven. 

De schakelaar voor HH.MM / MM.SS / HH.MM.SS 
staat in de verkeerde stand. Zet de schakelaar in de 
juiste positie en zet de klok uit en weer aan. 

In het voorste display van de klok wordt niets 
weergegeven. 

Dit is normaal. Bij waarden onder de 10 uur of 10 
minuten wordt dit display leeg gelaten 

De klok reageert niet (goed) op de schakelaars op de 
afstandbediening. 

Controleer of de plug van de afstandbediening goed 
in de achterzijde van het apparaat is gestoken. 

 Controleer of de schakelaar SERIEEL goed staat. Bij 
gebruik als eerste klok (dus geen volguitlezing of 
slave-unit) dient deze in de linker stand te staan. 

 Controleer of alle schakelaars op de achterzijde van 
de klok in de linker stand staan. 

Ik heb 2 klokken in gebruik, en wil er een als 
MASTER en een als SLAVE gebruiken. Hoe ga ik te 
werk? 

Stel bij de master alles in zoals omschreven op 
pagina 1  

 Sluit de verbindingskabel bij de master aan op UIT. 
 Zet bij de slave-unit de schakelaar SERIEEL in de 

rechter stand. 
 Sluit bij de slave-unit de verbindingskabel aan op IN.
 Zet beide klokken uit en weer aan, en bedien de 

master-klok zoals omschreven op pagina 1. 
 
 
 


