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1.Leveransens innehåll
• Väggklocka
• Bruksanvisning

2.Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i 
korthet

• För inomhus- och utomhusbruk
• Retro-design
• Metallram
• Glasskydd 
• XL-format, Ø 380 mm
• Stänksäker

3.För din säkerhet
• Denna produkt är endast avsedd för det användningsområde som

beskrivs ovan.

� VARNING

• Förvara enheten och batteriet 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 döds-
fall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller
på annat sätt fastnat i kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.

• Batterier får inte eldas, kortslutas, tas isär eller laddas. Risk för explo-
sion!

• Svaga batterier bör bytas ut så snart som möjligt för att förhindra ska-
dor orsakade av läckage. Se till att polariteterna är korrekta. Ta bort bat-
teriet om du inte använder enheten under en längre tid. Undvik kontakt
med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läckande batterier. Vid
kontakt, skölj omedelbart de drabbade områdena med vatten och kon-
takta en läkare.

� VARNING
• Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är

förbjudna.
• Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar. 
• Rengör enheten med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel

eller skurmedel. 
• Klockan är stänksäker, men inte vattentät. När den placeras utomhus,

välj en torr plats för enheten.

4.Delar
A 1: Väggmonteringshål
A 2: Skruvlock
A 3: Ratt
A 4: Batterifack

5.Komma igång
• Vrid locket i riktning mot pilen (OPEN) och ta bort det. 
• Sätt i ett nytt batteri AA 1,5 V, se till att batteri polariteterna är korrekta. 
• Vrid på ratten och ställ in den faktiska tiden. 
• Stäng locket försiktigt (CLOSE). Var uppmärksam på tätningsringen.
• Enheten är klar att användas.

6.Montering
• Med upphängningsanordningen kan du fästa väggklockan med en spik

eller skruv och plugg på en vägg (lastkapacitet 1224 g!). Se till att
väggklockan är ordentligt fastsatt. Undvik direkt solsken!

U

Tack för att du väljer detta instrument från TFA. 

Innan du använder den här produkten

• Var god se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant.

• Bruksanvisningen följer med enheten eller kan laddas ner på 
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

• Denna produkt ska endast användas enligt beskrivningen inom dessa
anvisningar.

• Att följa och respektera anvisningarna i din manual kommer att förhindra
skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som
uppstår på grund av felaktig användning. 

• Vänligen ta särskild hänsyn till säkerhetsråden!

• Vänligen förvara denna instruktionsbok säkert för framtida referens.

7. Felsökning
Problem Lösning

Klockans visare ➜ Se till att batteripolariteten är korrekt
rör sig inte ➜ Byt batteri

Visarna rör sig felaktigt ➜ Byt batteri

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder, kontakta återförsäljaren
där du köpte produkten från för råd. 

8. Avfallshantering
Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitativa
material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Detta
minskar avfallet och skyddar miljön. 
Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de insam-
lingssystem som har inrättats.

Avfallshantering av den elektriska enheten
Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladdningsba-
ra batterier från enheten och kassera dem separat.
Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om avfall
som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produk-
ter (WEEE). 
Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall. Som kon-
sument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en utsedd insam-
lingsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning
för att säkerställa miljövänligt bortskaffande. Returtjänsten är
kostnadsfri. Följ gällande regelverk!

Kassering av batterierna 
Kassera aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batterier
med vanligt hushållsavfall. 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 lokala bestämmelser för att skydda miljön. Returtjänsten är
kostnadsfri.
Symbolerna för de inneslutna tungmetallerna är: 
Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly. 

9. Specifikationer 

Strömförbrukning Batteri 1 x 1,5 V AA (ingår ej)

Höljets mått Ø 380 x 63 mm

Vikt 1224 g (endast enhet)

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann.
De tekniska uppgifterna är korrekta när de går till utskrift och kan ändras utan föregående med-
delande. 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
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