
 

 

Bordsklocka med trådlös laddare och 

temperaturvisning  
 

Bruksanvisning 

 

1. ON/OFF  
2. VOL+/NÄSTA  
3. MENY  
4. VOL-/FÖREGÅENDE  
5. Micro-USB-ingång  
6. Visning av tid  
7. Visning av temperatur  
8. Trådlös laddningsplatta  
9. Återställning  
 

MEDFÖLJER:  

1 st. klocka med trådlös laddare  

1 st. USB till Micro-USB-laddkabel  

1 st. bruksanvisning  

 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:  

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

Trådlös uteffekt: 5 V 1 A (5 W)/9 V 1,1 A (10 W) 

 

INSTRUKTIONER:  

1. Tryck på strömbrytaren (ON/OFF). Efter en uppvärmningstid kommer LED-skärmen att visa tid och 

temperatur.  

2. Tryck på        för att välja önskat läge (tid/datum(A1/A2/A3 – visas nedan).  

För att välja ett läge, håll in         när önskat läge visas på skärmen. 



 

 

 

3. Tryck och håll in       för att komma till inställningsläge. För att ändra inställd siffra, tryck och håll in 

pilknapparna           för att snabbt ändra till en högre eller lägre siffra. 

TID:  

A. Inställningsintervall:  

• Timme: 1–12 timme eller 0–23 timme  

• Minut: 00–59  

B. PM (kväll) indikeras av ett upplyst ”PM” till vänster om tiden 

 

DATUM:  

A. Inställningsintervall:  

• Månad: 1–12  

• Dag: 1–31  

• År: 2000–2099  

B. Inställningar: Om inga ändringar görs under 15 sekunder kommer inställningsmenyn att bytas ut mot 

valt visningsläge:  

• Dp-1: Visar tid/datum växelvis  

• Dp-2: Visar datum 

• Dp-3: Visar tid  

 

LARM:  

A. När larmet är inställt lyser en indikator i det nedre vänstra hörnet vid tiden.  

B. Tryck på valfri knapp för att tysta larmet när det börjar ringa. Om larmet inte tystas kommer det att 

stängas av efter 60 sekunder och återställas till nästa dag.  

 

TEMPERATUR:  

A. Vid start detekteras och visas aktuell temperatur automatiskt. Standard temperaturenhet är 0 ˚C–

50 ˚C (32 ˚F–122 ˚F). Temperaturen uppdateras automatiskt var 60:e sekund.  

B. Tryck på nedåtpilen i 2 sekunder för att växla mellan Fahrenheit/Celsius.  

C. Temperaturen kommer alltid att visas, förutom i strömsparläge (ON).  

 

STRÖMSPARLÄGE:  

Starta/stäng av strömsparfunktionen genom att trycka på NEDÅT-pilen (om ON visas oNSd och om 

OFF visas --Sd). Tryck två gånger för att växla mellan standbyläge och strömsparläge.  

 

EXTERNT AVSTÄNGNINGSSKYDD:  

Om strömförsörjningen avbryts kommer klockfunktionen att spara tiden, även om LED-displayen stängs 

av och knapparna inte svarar på kommando. När strömmen återställts kommer tiden att fortsätta att 

visas rätt. 

 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:  

VARNING – Grundläggande försiktighetsåtgärder ska alltid följas vid användning av den här produkten, 

däribland:  

1. Får inte användas på flygplan eller sjukhus.  



 

 

2. Var försiktig när produkten används nära barn, för att minimera skaderisken.  

3. Produkten får inte utsättas för fukt.  

4. Använd inte enheten med högre effekt än dess uteffekts-märkning. Överbelastade utgångar kan 

orsaka brand eller personskador.  

5. Använd inte produkten om den är skadad eller har modifierats. Skadade eller modifierade produkten 

kan uppvisa oförutsägbara beteenden och orsaka brand, explosion eller personskador.  

6. Ta inte isär produkten. Vänd dig till en behörig serviceperson om produkten behöver service eller 

reparation. Felaktig montering kan orsaka brand eller personskador.  

7. Utsätt inte produkten för brand eller höga temperaturer. Extrem värme kan leda till explosion.  

8. Service ska utföras av en behörig person och endast identiska utbytesdelar får användas, för att 

säkerställa att produkten är fortsatt säker att använda. 

9. Den här produkten är ingen leksak.  

10. Överladda inte telefonen. Enheten kan bli varm efter lång användning. Ta bort telefonen när den är 

fulladdad. Ladda aldrig i mer än 7 timmar åt gången.  

11. Tillbehör på baksidan av telefonen kan förhindra den trådlösa laddarens effektivitet och orsaka 

överhettning. Ta bort tillbehör från telefonen innan du laddar den med den här enheten.  

 

***HÅLL UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN*** 

 

FCC-UTTALANDE  

Denna enhet uppfyller paragraf 15 i FCC:s regler. Användning av den lyder under följande två villkor:  

(1) Enheten får inte orsaka skadlig interferens.  

(2) Enheten måste acceptera all mottagen interferens, inklusive interferens som kan orsaka 

driftsstörningar. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar 

för överensstämmelse kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.  

Utrustningen har testats och befunnits efterleva kraven för en digital enhet klass B, i enlighet med 

paragraf 15 i FCC:s regler. Dessa krav är utformade för att ge skäligt skydd mot skadliga störningar vid 

användning i hemmiljö. Denna utrustning genererar, nyttjar och kan utstråla radiofrekvent energi, och 

om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den ge upphov till skadliga 

störningar för radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att inga störningar kommer att 

uppstå i samband med en specifik installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar för radio- 

eller tv-mottagning (vilket kan avgöras genom att stänga av och starta om utrustningen) kan 

användaren försöka avhjälpa störningarna med en av följande åtgärder:  

– Rikta eller placera om mottagarantennen.  

– Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.  

– Anslut utrustningen till ett uttag som inte ingår i samma krets till vilken mottagaren är ansluten.  

– Rådgör med en återförsäljare eller erfaren radio/tv-tekniker för hjälp.  

 

VARNING  

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för 

överensstämmelse kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen. 

 

 

TILLVERKAD I KINA 


