
LED-klokke – Bruksanvisning 

DET “SKJULTE”, SVARTE ARMBÅNDSURET 

A.   PRODUKTBESKRIVELSE 
 

 

Tid angitt på oppringingen: 22: 54 

A: Tid og datovisning 

B: Sett funksjon 

 

 
B.   EGENSKAPER:  

  1. Vis måned, dag, time, minutt og sekunder: 

  2. 12H/24H timers format: 

  3. AM/PM 

  4. 3 sekunder stopp tilstand: Når du trykker på knappen (A eller B),  

       vil ledet lys holde 3 sekunder. 

 

C.  BATTERI  
 Batteri kreves: 1 CR2032 Lithium 32 cellebatteri. Når displaydioden lyser, må    

 batteriet byttes ut. For å skifte batteriene, må du ta det med klokken til  nærmeste    

 verksted eller urmaker for å bytte ut batteriene. 

D.  LESETID 

 
 Trykk på A-knappen for å vise gjeldende tid.  

 Trykk en gang til en knapp for å vise måned og dato, og trykk deretter på 

 nytt for å  vise sekunder. 

 Merk: Hvis skjermen er i 12-timers format, vil timene som svarer til ettermiddagen   

 foregå av en apostrof i venstre posisjon. Dette skiltet gjør det mulig å skille timene i  

 ettermiddagen fra timene som tilsvarer morgenen  (Se figuren i motsatt retning). 

 

E. TIDSINNSTILLING 

Trykk på A-knappen for å vise gjeldende tid, og klikk deretter på B-knappen til timene blinker. 

Trykk på A-knappen for å stille inn timene til du får den riktige timen. Forny den samme 

prosedyren for å justere minuttene måned, dag, år og 12 / 24h format til ønsket verdi: trykk 

på B-knappen. og minutter, måned, dag, år og 12 / 24h format (det avhenger av hva du vil 

justere) blinker, og deretter trykker du A for å få ønsket verdi i minutter måned, dag, år og  

12 / 24h format. 

 

Merk: For å fjerne koblingene i klokka må du ta klokka til nærmeste klokkeverksted 
eller urmaker. 



ADVARSEL: Du bør ikke kaste bort denne enheten med 

husholdningsavfallet ditt husholdningsavfall. Et lokalt utvalg av 

kollektive systemer for denne typen produkt er implementert 

av dine lokale myndigheter. Ta kontakt med dine lokale 

myndigheter for å finne ut hvordan og hvor samlingen foregår. 

Disse begrensningene gjelder fordi elektriske og elektroniske 

enheter inneholder farlige stoffer som har skadelige virkninger 

på miljøet eller menneskers helse og må recyleres. 

Dette symbolet indikerer at elektriske og elektroniske enheter samler 

selektivt. Symbolet viser en søppelbeholder krysset ut med og X-symbolet. 

 

 

 

 


