SVENSKA
INLEDNING

SJÄLVHÄFTANDE
TERMOMETERKLOCKA

Den självhäftande termometerklockan är idealisk för sovrummet, köket eller
kontoret. Den visar omväxlande temperatur och aktuell tid. Det medföljande
monteringsfästet medger placering nästan var som helst.

MODEL: NAW888T
BRUKSANVISNING

HUVUDFUNKTIONER (FIG. 1)
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A.

LCD-DISPLAY
Visar aktuell temperatur och tid hos fjärrenheten

B.

[MIN]-KNAPP
Tryck för att ställa in minuterna

C.

BATTERIFACK
Rymmer 1 LR44 knappcellsbatteri

D.

[HR]-TANGENT
Tryck för att ställa in timmarna

E.

UTDRAGBART BORDSSTATIV

F . VÄGGMONTERINGSFÄSTE
Används för att fästa fjärrenheten vid väggmontering

BATTERIINSTALLATION (FIG.2)
Termometerklockan kräver ett LR44 knappcellsbatteri för att fungera.
Försiktigt: Använd ett helt nytt batteri av rekommenderad storlek och typ.
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E

1.

Ta loss batteriluckan genom att vrida den i pilens riktning med ett mynt.

2.

Lägg batteriet i facket så att sidan med plusmarkeringen (+) ligger uppåt.

3.

Sätt tillbaka batteriluckan.

Om displayen börjar lysa svagt eller om termometerklockan upphör att fungera
ordentligt ska du byta batteriet.

Fig.1

Om termometerklockan inte fungerar ordentligt ska du ta ur batteriet i cirka 5
sekunder och sedan lägga i det igen.
Försiktigt: Ta ur batteriet om du inte ska använda termometerklockan under en
månad eller mer. Batterier kan läcka kemikalier som förstör elektroniska
komponenter.
Om de inte avyttras på rätt sätt kan batterier vara skadliga. Tänk på
miljön och återlämna begagnade batterier till en återvinningsstation.

VÄGGMONTERING OCH BORDSPLACERING
Montera termometerklockan på väggen med den medföljande dubbelhäftande
tejpen. (Fig. 3)
Alternativt kan du följa dessa anvisningar och placera den på en plan yta såsom
ett bord eller en hylla. (Fig. 4)

Fig.2

1.

Ta loss termometerklockan från monteringsfästet.

2.

Dra ut stödet på termometerklockans baksida som visas.

3.

Ställ termometerklockan på en plan yta.

STÄLLA IN KLOCKAN
Om du vill ställa in klockan ska du upprepade gånger trycka på eller hålla in
[HR] för att ställa in timmarna. “AM”
visas för 00.00 - 12.00, och "PM" visas för 12.00 - 24.00.
Tryck sedan upprepade gånger på eller håll in [MIN] för att ställa in minuterna.
Displayen växlar mellan visning av tid och temperatur ungefär var 3:e sekund.

INOMHUSTEMPERATUR
Temperaturen visas i celsiusgrader (°C). Den kan mäta temperaturer mellan –5
°C och +50 °C.

SPECIFIKATIONER
: -5 °C till 50 °C (23 °F till 122 °F)

Temperaturområde

Fig.3

Klockans noggrannhet

: +/–0,5 sekund per dag

Temperaturvisningens upplösning

: 0,1°C

Ström

: 1 x LR44 knappcellsbatteri

Dimensioner (H x B x D)

: 38 x 58 x 19 mm

Vikt

: 20 g (utan batteri)

OBSERVERA
- Innehållet i denna manual kan ändras utan föregående notis.
- De tekniska specifikationerna i manualen kan ändras utan föregående notis.
- På grund av trycktekniska begränsningar kan display-anvisningarna i
manualen avvika från verkligheten.
- Innehållet i denna manual får inte kopieras utan tillverkarens tillstånd.

Fig.4
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