
 

 

Klokke med temperatur og trådløs lading  
 

Bruksanvisning 

 

1. PÅ/AV  
2. +VOL/NESTE  
3. MENY  
4. –VOL/FORRIGE  
5. Micro USB-kontakt  
6. Klokkevisning  
7. Temperaturvisning  
8. Trådløs lader  
9. Tilbakestill  
 

DETTE ER INKLUDERT:  

1 x klokke med trådløs lading  

1 x USB til micro USB ladekabel  

1 x bruksanvisning  

 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:  

Inngangseffekt: 5 V 1,5 A / 9 V 1,67 A 

Trådløs effekt: 5 V 1 A (5 W) / 9 V 1,1 A (10 W) 

 

INSTRUKSJONER:  

1. Trykk på AV/PÅ-knappen. LED-skjermen viser klokkeslett og temperatur etter oppstart.  

2. Trykk på       for å velge ønsket modus (klokke/dato/A1/A2/A3 – se under).  

For å velge modus holder du inne        når ønsket modus vises på skjermen. 

 

3. Hold inne       for å åpne innstillingene. Hold inne pilknappene:           for å bla raskt. 



 

 

 

KLOKKE:  

A. Innstillingsområde:  

• Time: 1–12 timer eller 0–23 timer  

• Minutt: 00–59  

B. PM (kveld) vises med PM til venstre for klokkeslettet 

 

DATO:  

A. Innstillingsområde:  

• Måned: 1–12  

• Dag: 1–31  

• År: 2000–2099  

B. Innstillinger: Hvis du ikke gjør noe i løpet av 15 minutter, vil innstillingsmenyen endres til valgt 

visningsmodus:  

• Dp-1: Veksler mellom å vise klokkeslett og dato  

• Dp-2: Viser datoen 

• Dp-3: Viser klokkeslettet  

 

ALARM:  

A. Når det er stilt inn en alarm, vil en indikator vises nede til venstre for klokkeslettet.  

B. Når alarmen aktiveres, kan du trykke på en knapp for å slå den av. Hvis alarmen ikke slås av, gjentas 

den etter 60 sekunder, og deretter dempes den til neste dag.  

 

TEMPERATUR:  

A. Ved oppstart registreres og vises temperaturen automatisk. Standard enhet er 0–50 ˚C (32–122 ˚F). 

Temperaturen oppdateres automatisk etter 60 sekunder.  

B. Hold inne pil ned i to sekunder for å veksle mellom Fahrenheit og Celsius.  

C. Temperaturen vises alltid bortsett fra hvis strømsparingsmodus er aktivert.  

 

STRØMSPARING:  

Slå strømsparingen på/av ved å trykke på pil ned. (PÅ med skjermen på, og AV viser --Sd). Trykk to 

ganger for å bytte mellom standby og strømsparing.  

 

BESKYTTELSE MOT STRØMBRUDD:  

Hvis strømmen blir borte, lagres klokkeslettet, men skjermen slås av, og knappene fungerer ikke. Når 

strømmen kommer tilbake, vises klokkeslettet igjen. 

 

SIKKERHETSTILTAK:  

ADVARSEL – når du bruker dette produktet, må du alltid følge sikkerhetsanvisningene, inkludert:  

1. Produktet må ikke brukes om bord i fly eller på sykehus.  

2. For å redusere risikoen for skader må det være voksne til stede når produktet brukes i nærheten av 

barn.  

3. Produktet må ikke utsettes for fuktighet.  

4. Nominell effekt må ikke overstiges. Hvis nominell effekt overstiges, kan det føre til brann eller skader.  

5. Produktet må ikke brukes hvis det er skadet eller modifisert. Det kan hende at skadet eller modifisert 

produkt ikke fungerer som det skal, noe som kan føre til brann, eksplosjon eller skader.  



 

 

6. Produktet skal ikke demonteres. Kontakt verksted hvis det er behov for service eller reparasjon. Feil 

montering kan føre til brann eller skader.  

7. Produktet må ikke utsettes for åpen ild eller høy temperatur. Hvis produktet utsettes for ekstrem 

varme, kan det forårsake eksplosjon.  

8. Service skal utføres av verksted og ved hjelp av originale reservedeler for å opprettholde 

sikkerheten. 

9. Produktet er ikke et leketøy.  

10. Telefonen må ikke overlades. Enheten kan bli varm hvis den brukes mye. Fjern telefonen når den er 

fulladet. Ikke lad i mer enn syv timer om gangen.  

11. Deksel på telefonen kan føre til at den trådløse laderen ikke fungerer som den skal. Den kan også 

bli overopphetet. Fjern deksel fra telefonen før du lader den på denne enheten.  

 

***OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN*** 

 

FCC-ERKLÆRING  

Enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Bruk av denne enheten er underlagt følgende to vilkår:  

(1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser.  

(2) Denne enheten må ikke påvirkes av forstyrrelser den mottar, herunder forstyrrelser som kan 

forårsake uønsket funksjon. Endringer som ikke er godkjent av den parten som har ansvaret for 

overholdelse, kan føre til at brukeren ikke lenger har lov til å bruke utstyret.  

Utstyret er testet og overholder grensene for klasse B digital enhet, i samsvar med del 15 i FCC-reglene. 

Disse grensene er utviklet for å gi egnet beskyttelse mot skadelig interferens i private hjem. Utstyret kan 

generere radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes i samsvar med bruksanvisningen, kan 

det føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon. Men det er ingen garanti for at det ikke oppstår 

interferens i en bestemt installasjon. Hvis utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller 

TV-mottak, som kan kontrolleres ved å slå utstyret av og på, bør brukeren korrigere interferensen ved 

hjelp av ett eller flere av disse tiltakene:  

– Flytte antennen.  

– Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.  

– Koble utstyret til en annen stikkontakt enn den mottakeren er koblet til.  

– Kontakte forhandleren eller en erfaren radio/TV-reparatør.  

 

ADVARSEL  

Endringer som ikke er godkjent av den parten som har ansvaret for overholdelse, kan føre til at 

brukeren ikke lenger har lov til å bruke utstyret. 

 

 

PRODUSERT I KINA 


