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Digital väckarklocka med LED-siffror �
4. För din säkerhet
• Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Det bör

endast användas enligt beskrivningen i dessa instruktioner. 
• Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.

Varning!� Risk för elektriska stötar!

• Anslut enheten med USB-kabeln och den medföljande strömförsörjningen till ett eluttag som är
installerat enligt ditt lands elektriska säkerhetsbestämmelser och med rätt nätspänning (se
namnskylt). 

• Eluttaget måste vara placerat nära utrustningen och det måste vara lättåtkomligt.
• Koppla ur enheten omedelbart om något fel uppstår.
• Apparaten och strömadaptern får inte komma i kontakt med vatten eller fukt. Endast lämplig för

inomhusbruk.
• Använd inte apparaten om höljet, USB-kabeln eller strömadaptern är skadade.
• Använd enheten utom räckhåll för personer (inklusive barn) som inte fullt ut kan uppfatta de

potentiella riskerna med att hantera elektrisk utrustning.
• Anslut USB-kabeln till enheten och strömadaptern först och anslut sedan strömadaptern till utta-

get.
• Dra USB-kabelsladden så att den inte kommer i kontakt med vassa eller heta föremål.

Digital väckarklocka med LED-siffror �
Tack för att du valde detta instrument från TFA. 

1. Innan du använder denna produkt
• Se till att du läser bruksanvisningen noggrant. 
• Om du följer och respekterar instruktionerna i handboken förhindras skador på ditt instrument

och förlust av dina lagstadgade rättigheter till följd av felaktig användning. 
• Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att dessa instruktioner inte följs. 
• Ta särskild hänsyn till säkerhetsanvisningen!
• Förvara bruksanvisningen säkert för framtida bruk!

2. Leveransinnehåll
• Digital väckarklocka
• DC 5V USB-kabel och strömadapter
• Bruksanvisning

3. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet
• Visning av tid eller inomhustemperatur, automatisk förändring är justerbar
• Larm med snooze-funktion
• LED-siffror med 3 ljusstyrka
• Dimringsfunktion med automatisk timer
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Digital väckarklocka med LED-siffror �
• Använd endast den medföljande strömadaptern eller anslut enheten via USB-kabeln till en lämp-

lig USB-strömkälla som en dator, bärbar dator.

Varning!� Risk för skada:

• Förvara den här enheten och batterierna utom räckhåll för barn. 
• Små delar kan sväljas av barn (under tre år).
• Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta

leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett bat-
teri kan ha svalts eller på annat sätt fastnat i kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.

• Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas. Explosionsrisk!
• Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador orsakade av läckage. 
• Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, inte heller batterier av

olika slag. 
• Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läckande batterier. Vid kontakt,

skölj omedelbart de drabbade områdena med vatten och kontakta en läkare.

� Viktig information om produktsäkerhet!
• Utsätt inte apparaten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar. 

Digital väckarklocka med LED-siffror �
5. Delar
A: Display (Fig. 1):
A 1: Larmsymbol A 2: Snooze-symbol
A 3: Tid/inomhustemperatur/larmtid

B: Knappar (Fig. 2):
B 1: TIME knapp B 2: ALARM knapp
B 3: SNOOZE sensorknapp B 4: + knapp
B 5: – knapp B 6: ALARM ON/OFF Omställare
B 7: RESET knapp

C: Hölje (Fig. 2):
C 1: Batterifack C 2: DC 5V- uttag

6. Komma igång
• Väckarklockan kan användas med 3 x 1,5 V AAA-batterier (medföljer ej). Batterierna håller klok-

kan i drift i händelse av strömavbrott. Vid ren batteridrift aktiveras displayen i 10 sekunder varje
gång en knapp trycks in. Kontinuerlig belysning av skärmen fungerar endast med USB-/nätans-
lutning.
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Digital väckarklocka med LED-siffror �
• Öppna väckarklockans batterifack. Sätt i tre nya AAA 1,5 V batterier, polaritet som illustreras.

Stäng batterifacket.
• Använd den medföljande DC 5V USB-kabeln för en permanent displaylampa och för att spara bat-

teritid.
• Anslut den anslutna strömadaptern till väckarklockan. Viktigt! Se till att din hushållsspänning inte

är mer än 240V! Annars kan enheten skadas.
• En pipton hörs och 00:00 visas på displayen.
• Apparaten är klar att användas. 

7. Inställningar
• Tryck och håll + eller – knappen i inställningsläge för snabbt läge.
• Enheten avslutar automatiskt inställningsläget om ingen knapp trycks in på 10 sekunder.

7.1 Tidsinställning 
• Tryck och håll ned TIME knappen i normalt läge i tre sekunder. 
• Timsiffran blinkar. Tryck på + eller – knappen för att justera timmar. 
• Bekräfta inställningen med TIME knappen.
• Ställ in minuterna på samma sätt.
• Bekräfta med TIME knappen.

Digital väckarklocka med LED-siffror �
7.2 Inställning av alarmtid

• Tryck på ALARM knappen i normalt läge för att visa alarmtiden. Larmsymbolen blinkar.
• Tryck och håll ned ALARM knappeni 3 sekunder. 
• 6:00 (standard) eller den senast justerade alarmtiden visas på displayen.
• Larmsymbolen och timsiffran blinkar. Tryck på + eller – för att ställa in timmarna. 
• Bekräfta inställningen med ALARM knappen. 
• Ställ in minuterna på samma sätt. 
• Bekräfta inställningen med ALARM knappen. Displayen visar aktuell tid.
• För att aktivera/avaktivera larmfunktionen, flytta ALARM ON/OFF för larm till ON eller OFF.
• Larmsymbolen visas/försvinner på displayen. 
• När larmet är aktiverat börjar larmet ringa när den inställda larmtiden är slut.
• Tryck på valfri knapp (utom SNOOZE) så stannar larmet. 
• Om larmet inte stoppas manuellt stängs larmsignalen av automatiskt efter en minut och återak-

tiveras vid samma inställda tidpunkt följande dag.
• Larmsymbolen finns kvar på displayen.
• När larmet ringer trycker du kort på SNOOZE sensorknappen och snoozefunktionen aktiveras.

Snooze-symbolen blinkar på displayen.
• Larmet avbryts i 5 minuter.
• Tryck på valfri knapp (utom SNOOZE) så slutar snoozefunktionen. 
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Digital väckarklocka med LED-siffror �
8. Visningsläge
• Varje tryck på TIME knappen i normalt läge ändrar displayen mellan: Tid, inomhustemperatur och

automatisk dimringsfunktion ON/OFF.

8.1 Automatisk visningsändring
• Använd TIME knappen för att välja tids- eller temperaturdisplay.
• Tryck på + knappen i 3 sekunder. lOOP visas på displayen.
• Tid och datum visas i följd (temperatur 5 s -> tid 10 s). 
• Tryck och håll ned + knappen i 3 sekunder för att återgå till tidsdisplayen.

8.2 Läge automatisk dimfunktion
• Välj den automatiska dimringsfunktionen AV/PÅ genom att trycka på TIME knappen.
• Som standard är den automatiska dimringsfunktionen inaktiverad (OFF).
• För att aktivera (ON) eller avaktivera (OFF) trycker funktionen på + eller – knappen).
• Om det automatiska dimringsläget är aktiverat (PÅ) tänds den svaga bakgrundsbelysningen auto-

matiskt klockan 18.00 och stängs av igen klockan 06.00 (standardinställning).

8.2.1 Ställa in tidsintervall
• Tryck och håll ned TIME knappen(display ON) för att komma in i inställningsläget för den auto-

matiska timern.

Digital väckarklocka med LED-siffror �
• Starttiden blinkar. Tryck på + eller – för att ställa in timmarna. 
• Bekräfta inställningen med TIME knappenoch tryck på + eller – för att ställa in minuter.
• Bekräfta inställningen med TIME knappenoch ställ in sluttiden på samma sätt.
• Bekräfta inställningen med TIME knappen.
• Om det automatiska dimringsläget är aktiverat (ON) tänds den svaga bakgrundsbelysningen

automatiskt under den inställda tiden.

9. Display ljus
• USB-/ nätanslutning: 

Displaybelysningen fungerar i kontinuerlig drift. Tryck på + för att justera ljusstyrkan i 3 nivåer
eller för att stänga av den.

• Batteridrift och bakgrundsbelysning avstängd med USB-/nätanslutning: 
Tryck på valfri knapp. Displayen slås på i 10 sekunder.

10. Skötsel och underhåll
• Rengör instrumentet med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel! 
• Koppla ur enheten och ta ur batterierna om apparaten inte kommer att användas under en längre

tid.
• Förvara apparaten på en torr plats.
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Digital väckarklocka med LED-siffror �
10.1 Batteribyte
• Byt batterier 3 x 1,5 V AAA när belysningen utan USB-/nätanslutning blir svag.

11. Felsökning
Problem Lösning

Ingen bildskärm Drift med USB-/nätanslutning:
➜ Anslut enheten med USB-kabeln till en lämplig ström källa
➜ Kontrollera anslutningen
➜ Tryck på valfri knapp för att aktivera displayen kort
➜ Ställ in ljusstyrkan med + knappen

Batteridrift:
➜ Se till att batteriernas polariteter är korrekta
➜ Byt batterier
➜ Tryck på valfri knapp för att aktivera displayen kort

Felaktig indikation ➜ Tryck på RESET med ett stift

Batteridrift:
➜ Byt batterier

Digital väckarklocka med LED-siffror �
Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontaktar du återförsäljaren där du köpte produk-
ten. 

12. Avfallshantering

Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitativa material och komponen-
ter som kan återvinnas och återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön. 

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de insamlingssystem som har upprät-
tats.

Kassering av den elektriska enheten 

Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladdningsbara batterier från
enheten och kassera dem separat.
Denna produkt är märkt i enlighet med EU: s direktiv om avfall som utgörs av eller
innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). 
Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall. Som konsument är du skyl-
dig att ta uttjänta enheter till en utsedd uppsamlingsplats för bortskaffande av elek-
trisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljökompatibelt bortskaffande.
Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande regelverk!
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Digital väckarklocka med LED-siffror �
Kassering av batterierna 
Kassera aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batterier med vanligt hushåll-
savfall. De innehåller föroreningar som, om de bortskaffas på ett felaktigt sätt, kan
skada miljön och människors hälsa. Som konsument är du enligt lag skyldig att ta
dem till din butik eller till en lämplig insamlingsplats beroende på nationella eller loka-
la bestämmelser för att skydda miljön. Returtjänsten är kostnadsfri.
Symbolerna för de inneslutna tungmetallerna är: 
Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

13. Specifikationer 

Mätområde Temperatur 0 °C… +50 °C

Strömförbrukning DC 5V USB- kabel med strömförsörjning (ingår)
Ingång: 100-240V AC 50/60Hz 0,3A Max
Utgång: 5,0V DC 0,6A, 3,0W
Ø Effektivitet vid drift: ≥69,64% 
Strömförbrukning utan belastning: ≤0,10 W
3 x AAA 1,5 V batterier (ingår ej)
Använd alkaliska batterier

Digital väckarklocka med LED-siffror �
Mått 178 x 36 x 84 mm

Vikt 214 g (endast enheten)

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgif-
terna är korrekta vid tidpunkten för utskriften och kan ändras utan föregående meddelande.
De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på vår hemsida genom att helt enkelt
ange produktnumret i sökrutan.

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

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland, 
Kommersiellt registreringsnummer: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186 08/22
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