
Handleiding ComfortClox. 
 
Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe 
ComfortClox, de kalenderklok met de meeste opties die 
volledig naar eigen wens is in te stellen. 
 
Stap 1. Aansluiten. 
Het aansluiten van de ComfortClox doet u door de 
meegeleverde adapter van de ComfortClox aan de 
rechterzijde van de kalenderklok in de ronde opening te 
steken. De andere zijde van de voedingskabel steekt u in 
het stopcontact. Als u dit correct heeft gedaan gaat de 
ComfortClox automatisch aan. Het opstarten van de 
kalenderklok duurt ongeveer 45 seconden. Wacht u totdat de klokapplicatie in beeld komt (zie 
plaatje hierboven) 
 
Stap 2. Bediening van de ComfortClox. 
Om de ComfortClox te bedienen, maakt u gebruik van de meegeleverde computermuis. Deze USB 
computermuis kunt u gemakkelijk aansluiten via de USB poort aan de rechterzijde van de 
kalenderklok. U hoeft de muis alleen in de USB poort te steken. Het is niet nodig om software voor 
de computermuis te installeren. Na het instellen van de ComfortClox kunt u de muis verwijderen 
waardoor de gebruiker niet ten alle tijden de instellingen kan aanpassen. De ComfortClox is in staat 
om met nagenoeg elke computermuis te werken. 
Met de linkermuisknop kunt u overal op het scherm klikken om naar de instellingen te gaan. Deze 
past u ook met de linkermuisknop aan. Met de rechtermuisknop kunt u het instellingen menu 
verlaten. Drukt u vanuit het klokbeeld op de rechter muisknop, dan sluit de applicatie af. U kunt dan 
de applicatie gemakkelijk opnieuw opstarten door op het icoontje middenin het beeld te klikken met 
de muis.  
 
Stap 3. Instellen van de ComfortClox. 
De ComfortClox kan op meerdere manieren worden ingesteld om verschillende informatie te tonen. 
Klik allereerst op de linker muisknop. U gaat nu naar de instellingen van de klok. Met de 
rechtermuisknop kunt u uit het menu. 
 

3A. Taal wijzigen 
Wanneer u in het instellingenmenu van de kalenderklok bent, ziet u als eerste optie ‘’Taal wijzigen” 
staan. Als u hierop klikt, verschijnt er een nieuw scherm. Hierin staan alle mogelijke talen waarin de 
kalenderklok kan worden ingesteld. De kalenderklok staat standaard op Nederlands ingesteld. Klik op 
het bolletje rechts van de taal (of op de taal zelf) om een andere taal te selecteren. Het scherm 
verdwijnt vanzelf en de taal van de klok is direct aangepast.  
 

3B. Tijd instellen. 
Wanneer u in het instellingenmenu van de kalenderklok bent, ziet u als tweede optie ‘’Tijd instellen” 
staan. Als u hierop klikt, verschijnt er een nieuw scherm. Op dit scherm kunt u het uur en de minuten 
instellen. Dit doet u door boven of onder de blauwe strepen te klikken waardoor de tijd aanpast naar 
het getal dat boven of onder de blauwe strepen staat. De derde optie is de keuze tussen AM en PM. 
AM staat voor nacht / ochtend (00:00u tot 11:59u) en PM staat voor overdag en ’s avonds (van 
12:00u tot 23:59u). Wanneer u de tijd heeft ingesteld, klikt u op ‘’Opslaan’’, rechtsonder op het 
scherm. Het is tevens mogelijk om de klokfunctie in zijn geheel uit- of aan te zetten. Hiervoor kiest u 
‘’Tijd weergeven” in de instellen en kiest u voor uit/aan met het vinkje dat rechts van de tekst staat.  



3C. Datum instellen. 
Om de Datum op de kalenderklok aan te passen in het instellingenmenu klikt u op de tekst “Datum 
instellen”. Hierdoor verschijnt er een pop-up op het scherm. Hier kunt u de datum op de 
kalenderklok aanpassen. Het is mogelijk om de dag van de maand, de maand en het jaartal in te 
stellen. De kalenderklok staat bij het opstarten standaard op de juiste datum ingesteld.  
 
Stap 4. Tijdsweergave 
Bij de ComfortClox is het mogelijk om de tijd zo in te stellen als u zelf wilt. Hierbij kunt u de volgende 
drie onderdelen instellen. 
 

4A. Tijd weergeven 
Bij de ComfortClox is het mogelijk om de tijd weer te geven of te verbergen. Dit doet u door op de 
tekst “Tijd weergeven” te klikken. Wanneer u hierop klikt ziet u dat het vinkje rechts naast de tekst 
tevoorschijn komt of verdwijnt (afhankelijk of u deze in- of uitschakelt). Wanneer u het vinkje in het 
blauw ziet staan, betekent dit dat de tijd wordt weergegeven op de kalenderklok. 
 

4B. Tijdformaat 
Naast het instellen van de tijdweergave kunt u er ook voor kiezen in welke tijdsvorm de tijd op de 
kalenderklok verschijnt. U kunt kiezen uit 12-uurs en 24-uurs weergave. Om de tijdsweergave aan te 
passen klikt u op tekst “Tijdformaat”. Er verschijnt vervolgens een nieuw scherm waar de twee opties 
te zien zijn. Wanneer u de door u gewenste tijdsweergave heeft geselecteerd verdwijnt, het scherm 
automatisch en wordt de instelling opgeslagen. 
 

4C. Dagdeel weergeven 
Om het dagdeel op de kalenderklok te tonen of weg te halen klikt u in het instellingenmenu op de 
tekst “Dagdeel weergeven”. Wanneer u hierop klikt, ziet u dat het vinkje rechts naast de tekst 
tevoorschijn komt of verdwijnt (afhankelijk of u deze in- of uitschakelt). Wanneer u het vinkje in het 
blauw ziet staan, betekent dit dat de tijd wordt weergegeven op de kalenderklok. 
 
Stap 5. Datumweergave 
Het is mogelijk om de datum weer te geven en om de opmaak van de datum aan te passen. Dit wordt 
in de volgende stappen uitgelegd.  
 

5A. Datum weergeven 
Het is mogelijk om de datumweergave op de ComfortClox in- en uit te schakelen. Dit kunt u doen 
door op de tekst “Datum weergeven” te klikken. Wanneer u hierop klikt, ziet u dat het vinkje rechts 
naast de tekst tevoorschijn komt of verdwijnt (afhankelijk of u deze in- of uitschakelt). Wanneer u het 
vinkje in het blauw ziet staan, betekent dit dat de datum wordt weergegeven op de kalenderklok. 
 

5B. datumweergave 
Om de datumweergave op de kalenderklok aan te passen klikt u op “datumweergave” in het 
instellingenmenu. Er verschijnt een scherm waar u uit de volgende opties kunt kiezen: Dag-maand, 
dag-maand-jaar en maand-dag-jaar. 
Om da datumweergave aan te passen, selecteert u de datumweergave die u wilt waarna het scherm 
verdwijnt.  
 
Stap 6. Scherminstelling 
Het is bij de ComfortClox mogelijk om onder andere het scherm handmatig te dimmen, automatisch 
te laten dimmen en om de kleur van de cijfers en letters aan te passen. Hoe u dit kunt doen wordt 
hieronder uitgelegd.  
 

 



6A. Tekstkleur aanpassen 
Het is mogelijk om de kleur van de tekst op de ComfortClox aan te passen. U kunt hierbij kiezen uit 
witte letters (standaard) en gele letters. Om de kleur van de letters aan te passen scrolt u met de 
meegeleverde muis in het instellingenmenu naar beneden. U ziet vervolgens de tekst “Tekstkleur” in 
het menu staan. Wanneer u hierop klikt, verschijnt er een scherm waarmee u de tekstkleur kunt 
aanpassen. Dit doet u door op de tekst “Wit” of “Geel” te klikken. Het schermt verdwijnt vervolgens. 
LET OP: de kleur van de letters in het instellingenmenu veranderen niet van kleur.  
Door de instellingen te verlaten met de rechter muisknop kunt u de kleur van de tekst bekijken.  
 

6B. Automatisch dimmen 
Om het automatisch dimmen aan- of uit te zetten, kunt u met het wieltje op uw muis naar beneden 
scrollen (draai het wieltje naar u toe) of door de linkermuisknop ingedrukt te houden en de muis 
naar boven te bewegen. De instelling verschijnt nu onder in uw scherm. Wanneer u op deze instelling 
klikt, kunt u ervoor kiezen om het automatisch dimmen aan- of uit te zetten. Wanneer u uw keuze 
heeft gemaakt verdwijnt de pop-up automatisch van het scherm en komt de door u gekozen 
instelling klein onder de optie te staan. Let op: Als u automatisch dimmen heeft aangezet, dan kunt u 
niet meer handmatig dimmen.  
 

6C. Automatisch dimmen tijdsperiode instellen 
Nadat u de functie automatisch dimmen heeft ingeschakeld, kunt u aangeven wanneer de 
ComfortClox automatisch moet dimmen. Dit doet u door op de tekst “Tijdsperiode automatisch 
dimmen instellen” te klikken. Er verschijnt vervolgens een scherm met daarop twee kolommen, de 
“start” kolom en de “einde kolom”. Bij de startkolom geeft u aan hoe laat de kalenderklok moet 
beginnen met dimmen. Bij de einde kolom geeft u aan hoe laat de kalenderklok terug moet gaan 
naar de standaard helderheid. Wanneer u de gewenste tijden heeft ingesteld, drukt u op “opslaan” 
om uw instellingen op te slaan. LET OP: het is niet mogelijk om tegelijkertijd het handmatig dimmen 
en het automatisch dimmen in te stellen. 
 

6D. Handmatig dimmen instellen 
Om de ComfortClox handmatig te dimmen, dient de optie automatisch dimmen te zijn uitgeschakeld. 
Wanneer dit het geval is ziet u onderaan in het instellingenmenu de tekst “Handmatig scherm 
dimmen” met hieronder een schuifbalk met een blauw bolletje. Door dit bolletje te verslepen van 
links naar rechts verandert u de helderheid van het scherm. Wanneer het bolletje volledig naar links 
is geschoven en het percentage op 0% staat (een helderheid van 0%) zal het scherm minder licht 
produceren. Wanneer het bolletje helemaal naar rechts wordt gesleept staat de helderheid op 100% 
(100% helderheid). Wanneer u na het aanpassen van de instelling het instellingmenu verlaat zal het 
scherm van helderheid veranderen.  
 
Stap 7. Het instellingmenu verlaten. 
U kunt het instellingmenu gemakkelijk verlaten door in het menu eenmaal op de rechter muisknop te 
drukken. U krijgt vervolgens de klok te zien zoals u deze heeft ingesteld. Als u nogmaals op de 
rechtermuisknop klikt, dan komt u in het startscherm. U kunt de klokapplicatie weer opstarten door 
op het icoontje op het scherm te klikken. 
 
Stap 8. Het verwijderen van de computer muis (optioneel). 
Om te voorkomen dat de gebruiker van de kalenderklok zelfstandig de instellingen van de 
kalenderklok gaat aanpassen, kunt u ervoor kiezen om de computermuis uit de ComfortClox te 
verwijderen. Zonder computermuis is het namelijk onmogelijk voor de gebruiker om de instellingen 
in de kalenderklok aan te passen. 
 

Wij wensen u veel gemak van de ComfortClox. 


