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CHARGE-IT WIRELESS – Väckarklocka med trådlös laddning
C1



Tack för att du väljer detta instrument från TFA.
1. Innan du använder denna produkt

C2

C3

C4

C5

C6

C7

• Var vänlig och se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant.
Denna information hjälper dig att bekanta dig med din nya enhet, att lära sig alla dess funktioner
och delar, för att ta reda på viktiga detaljer om dess första användning och hur man använder den
och att få råd i händelse av ett fel.
• Att följa och respektera anvisningarna i din bruksanvisning kommer att förhindra skador på
ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig
användning.
• Likaså tar vi inget ansvar för eventuella felaktiga avläsningar eller för eventuella konsekvenser som följer av dem.
• Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att inte dessa
instruktioner efterföljs.
• Ta särskilt del av säkerhetsråden!
• Vänligen förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens.
2. Leveransinnehåll
• Digital väckarklocka
• Strömadapter
• Bruksanvisning
3. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet
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•
•
•
•
•
•

Induktiv laddningsstation (enligt Qi-standard) och USB-laddningsfunktion för mobila enheter
Färgdisplay med 4 ljusstyrkenivåer och automatisk dimningsfunktion
Uppgift om tid, datum med veckodag skriven med fullständiga bokstäver och rumstemperatur
Alarm med stigande alarmton
Snooze-funktion med justerbart intervall (5 till 120 minuter)
Stämningsljus med automatisk färgändring eller direkt färgval (röd, gul, grön, cyan, mörkblå, lila,
vit) i 4 ljusstyrkenivåer
• Halkfritt stativ med 4 gummidynor
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4. För din säkerhet
• Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Den bör
endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.
• Otillåtna reparationer, förändringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



Varning!
Risk för elchock!
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5. Delar
A: Display (Fig. 1):
A 1:
A 3:
A 5:
A 7:

Tid / väckningstid
Veckodag / datum
Alarmsymbol
Symbol för auto-dim funktion

A 2:
A 4:
A 6:

Snooze symbol
Temperatur / datum
Laddning LED-ljus

B 2:
B 4:

Stämningsljus
Uttag strömadapter

C 2:
C 4:
C 6:

GLOW knapp
SET knapp
ALARM knapp

• Koppla in enheten endast i ett nätuttag som är installerat inom ditt lands elektriska säkerhetsföreskrifter och med en korrekt nätspänning (se märkning).
• Nätuttaget måste vara placerat nära utrustningen och det måste vara lättåtkomligt.
• Koppla ur enheten omedelbart om något fel uppstår.
• Enheten och strömadaptern får inte komma i kontakt med vatten eller fukt. Endast lämplig för
inomhusbruk.
• Använd inte enheten om höljet eller strömadaptern är skadade.
• Förvara enheten utom räckhåll för personer (inklusive barn) som inte till fullo kan uppfatta de
potentiella riskerna med hantering av elektrisk utrustning.
• Använd endast den medföljande strömadaptern.
• Anslut ledningen till enheten först och anslut sedan strömadaptern i uttaget.
• Dra inte ut stickkontakten ur uttaget med dess kabel.
• Led nätkabeln så att den inte kommer i kontakt med vassa eller heta föremål.

B: Hölje (Fig. 2+3):



• Ta bort skyddsfilmen från displayen.
• Anslut den bifogade strömadaptern till väckarklockan. Sätt i nätadapterstiftet i enhetsuttaget och
anslut kontakten till ett vägguttag. Viktigt! Se till att din hushållsspänning är högst 240V! Annars
kan din enhet skadas.
• Enheten kommer att varna dig med ett pip och alla segment kommer att visas för en kort stund.
• Enheten är klar för användning. “HALLO” visas, sedan “ZEIT” och “EINGEBEN”.

Viktig information om produktsäkerhet!
• Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
• Skydda den mot fukt!
• Skydda enheten från överhettning vid laddning och ge tillräcklig ventilation. Se till att enheten är
placerad på en fast, ren yta. Placera inte enheten på trasa, matta, papper eller andra föremål som
skulle kunna hindra ventilationen. Avlägsna damm eller andra hinder från ventilationsspringorna
på aggregatets undersida.
• Placera inga andra föremål på laddningsplattan.
• Applicera inte överdriven kraft när du ansluter en USB-kabel. USB-kontakten passar bara en väg
in i USB-porten.
6

B 1:
B 3:
B 5:

Laddningsplatta
Micro USB-port
Ventilationsspringor

C: Knappar (Fig. 3):
C 1:
C 3:
C 5:
C 7:

SNOOZE/LIGHT knapp
– knapp
+ knapp
RESET knapp

6. Komma igång

7. Drift
• Tryck på och håll ned + eller – knappen i inställningsläget för snabbt läge.
• Tryck på SNOOZE/LIGHT knappe i inställningsläge för att återgå till normalt läge.
• Enheten avslutar automatiskt inställningsläget om ingen knapp trycks in under 10 sekunder.
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7.1 Inställningar
• Efter igångsättning eller om du trycker och håller ned SET knappen i tre sekunder i normalt läge
kommer du in i inställningsläget.
• DEUTSCH (standard) blinkar på displayen.
• Tryck på knappen + eller – för att ställa in veckodagens språk:
GERMAN – DEUTSCH, ENGLISH, SPANISH - ESPANOL och FRENCH – FRANCAIS.
• Om du väljer engelska så visas displayen nu på engelska.
• Tryck på SET knappen igen för att göra inställningarna i följande sekvens: 12 - eller 24 timmars
systemet (FORMAT 24 Hr - standard), timmarna, minuterna, året, månaden och datumet,
månads-/dagsekvensen DATUM/MÅNAD eller MÅNAD/DATUM (DATUM/MÅNAD - standard) och
temperaturenheten °C eller °F (TEMP °C - standard). Tryck på knappen + eller – för att justera
den.
• Bekräfta inställningen med SET knappen.
7.1.1 24- eller 12-timmars systeminställning
• Tryck på + eller – knappen i inställningsläge för att välja 12 HR- eller 24 HR-systemet.
• I 12-HR-systemet AM (före middagstid) eller PM (efter middagstid) visas på displayen.
7.2 Alarmfunktion
• Tryck på ALARM knappen i normalläge.
• ALARM, 6:30 (standard) eller den senast justerade alarmtiden visas på displayen.
• Tryck och håll in ALARM knappen i 3 sekunder.
• Alarmsymbolen visas och timsiffran blinkar.
• Tryck på knappen + eller – för att justera timmarna.
• Tryck på ALARM knappen igen så kan du justera minuterna med + eller – knappen.
• Tryck på ALARM knappen igen.
• SNOOZE, snooze-symbolen och 10 min. (standard) eller det senast justerade snoozeintervallet
visas på displayen.
• Tryck på + eller – knappen för att ställa in önskad tidslängd – den lägger till 5 minuter åt gången
(5 till 120 minuter).
• Bekräfta inställningen med ALARM knappen och återgå till normalläge.
• Alarmsymbolen kommer att visas på displayen och alarmet aktiveras.
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• När den justerade alarmtiden är nådd ringer alarmet.
• Om alarmet inte stoppas manuellt stängs den stigande alarmtonen automatiskt av efter två minuter och larmet aktiveras igen vid samma inställda tid på följande dag. Larmsymbolen finns kvar
på displayen.
• Tryck på valfri knapp för att stänga av alarmljudet eller tryck på SNOOZE/LIGHT knappen för att
aktivera snooze-funktionen.
• SNOOZE visas och larmet kommer att avbrytas för den inställda tiden.
• Tidsdisplayen räknar ner minuterna.
• Tryck på valfri knapp för att stoppa snooze-funktionen.
7.2.1 Aktivera/avaktivera larm
• Tryck på ALARM knappen i normalt läge, för att aktivera eller avaktivera larmfunktionen.
Alarmsymbolen visas/försvinner på displayen.
• Vänta några sekunder tills displayen återgår till normalläget för att bekräfta inställningen.
7.3 Display läge
• Varje tryck på SET knappen i normalläge kommer att ändra displayen mellan:
• Veckodag skriven med fullständiga bokstäver och datum
• Vardag skriven med fullständiga bokstäver och rumstemperatur
• Datum och veckodag samt rumstemperatur
8. Displayljus
8.1 Ljusstyrka
• Tryck på SNOOZE/LIGHT knappen för att justera ljusstyrkan i 4 nivåer (BAKGRUNDSBELYSNING
1-4) eller för att stänga av den (OFF).
• Vänta några sekunder tills displayen återgår till normalläget för att bekräfta inställningen.
8.2 Automatiskt ljusregleringsläge
• Om läget för automatisk dimning aktiveras tänds den svaga bakgrundsbelysningen automatiskt
för den inställda tiden.
• Tryck och håll in SNOOZE/LIGHT knappen i 2 sekunder. AUTO DIM visas på displayen.
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• Som standard är funktionen för automatisk dimning inaktiverad. OFF blinkar på displayen.
• För att aktivera funktionen, tryck på + eller – knappen (ON). Symbolen AUTO DIM visas på displayen.
• Bekräfta med SNOOZE/LIGHT knappen.
• Starttiden blinkar (START 10:00 PM standard) Tryck på + eller – knappen för att ställa in tiden
(hela timmar).
• Bekräfta med SNOOZE/LIGHT knappen.
• Sluttiden blinkar (STOP 6:00 AM default) Tryck på + eller – knappen för att ställa in tiden (hela
timmar).
• Bekräfta inställningarna med SNOOZE/LIGHT knappen. Displayen återgår till normalläge och AUTO
DIM-symbolen finns kvar.

9.2 Laddning via USB

8.3 Läget för stämningsljus

11. Felsökning

• Tryck på GLOW knappen i normalläge.
• RÖD visas på displayen och stämningsljuset lyser rött.
• Tryck på GLOW knappen för att välja mellan 7 färger (röd, gul, grön, cyan, mörkblå, lila, vit) eller
kontinuerlig färgförändring (CYCLE).
• Vänta några sekunder tills displayen återgår till normalläget för att bekräfta inställningen.
• Tryck på knappen + eller – för att justera ljusstyrkan i 4 nivåer (LIGHT 1-4) eller för att stänga av
den (OFF).
• Om du trycker på och håller i GLOW knappen släcks även stämningslampan.

Problem

Lösning

Inget visas

➜ Anslut enheten till strömadaptern
➜ Kontrollera strömadaptern
➜ Tryck på SNOOZE/LIGHT knappen för att aktivera bakgrundsbelysningen

Felaktig indikering

➜ Använd ett vasst objekt för att trycka på RESET knappen

9. Laddningsfunktion

Ingen laddningsfunktion
(trådlös)

➜
➜
➜
➜

9.1 Induktiv laddning av din mobiltelefon (enligt Qi-standard)
• Placera mobiltelefonen på plattformen. Telefonen ska placeras i färgfältet och centrera på laddningsplattan.
• Den blå laddningsindikatorlampan under displayen blir fast när telefonen laddas som den ska.
• Lampan blinkar långsamt om din enhet inte är placerad på rätt sätt eller om din enhet inte är kompatibel med den trådlösa laddningstekniken. Du kan behöva ta bort telefonskalet.
• Kompatibiliteten kan variera baserat på telefonmodell. Vänligen kontrollera telefonens manual för
detaljer.
10

• Denna produkt tillhandahåller även en USB-laddningsport för enheter som inte stöder trådlös
laddning.
• Koppla in USB-kabeln (medföljer inte) i USB-porten på väckarklockan och anslut den andra
änden till din mobila enhet. Kontrollera att laddningsgraden är lämplig för din mobila enhet.
10. Skötsel och underhåll
• Rengör instrumentet med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel!
• Dra ut kontakten på uttaget om enheten inte kommer att användas under en längre tid.
• Förvara enheten på en torr plats.

Ingen laddningsfunktion
(USB)

Telefonen är inte Qi-kompatibel
Placera den mobila enheten ordentligt
Ta bort locket
Använd USB-port

➜ Kontrollera USB-portanslutningen

Om enheten inte fungerar trots dessa åtgärder kontaktar du återförsäljaren där du köpte produkten.
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12. Avfallshantering
Denna produkt har tillverkats med hjälp av högvärdiga material och komponenter som kan återvinnnas och återanvändas.
Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier med vanligt hushållsavfall.
Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig
insamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.
Symbolerna för de tungmetaller som ingår är:
Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly
Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska
produkter för avfall (WEEE).
Var god kasta inte denna produkt i vanliga hushålls-sopor. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven återvinningsplats för bortskaffande av elektriska och elektroniska produkter, för att säkerställa miljökompatibel bortskaffande.
13. Specifikationer
Räckvidd temperaturmätning 0…37°C (32…99°F)
Strömförbrukning

Strömadapter (medföljer)
Ingång: 100-240V VÄXELSTRÖM 50/60Hz 0,5A Max
Utdata: 5,0 V DC 2,5A, 12,5 W
Genomsnittlig aktiv effektivitet: ≥80.21%
Strömförbrukning utan belastning: ≤0,10 W

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är
korrekta vid tidpunkten för att gå till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande. De senaste tekniska uppgifterna
och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.
EU Försäkran om överensstämmelse
Härmed förklarar TFA Dostmann att radioutrustningstypen 60.2028 uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:
www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

Laddningsutgång

USB-port (1A)

Trådlös laddare uteffekt

5W

Hölje dimension

136 x 126 x 72 mm

www.tfa-dostmann.de
E-post: info@tfa-dostmann.de

Vikt

223 g (endast enheten)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland
Kommersiellt registreringsnummer: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186
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