
 

 

Bordur med trådløs opladning og 

temperaturvisning  
 

Brugsanvisning 

 

1. TÆND/SLUK  
2. +VOL/NÆSTE  
3. MENU  
4. -VOL/FORRIGE  
5. Mikro-USB-indgang  
6. Tidsdisplay  
7. Temperaturdisplay  
8. Trådløs ladeplade  
9. Nulstil  
 

INDHOLD:  

1 x ur med trådløs opladning  

1 x USB til micro-USB-ladekabel  

1 x brugsanvisning  

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:  

Indgangseffekt: 5V 1,5A/9V 1,67A 

Trådløs udgang: 5V 1A (5W)/9V 1,1A (10W) 

 

BRUGSANVISNING:  

1. Tryk på tænd/sluk-knappen. LED-displayet viser tid og temperatur efter opvarmning.  

2. Tryk på       for at vælge den ønskede tilstand (Tid/Dato/A1/A2/A3 - vist herunder).  

Du vælger en tilstand ved at trykke vedvarende på        , når den ønskede tilstand vises på 

skærmen 



 

 

 

3. Tryk på og hold       nede for at komme ind i indstillingstilstanden og for at justere 

indstillingscifferet; tryk på og hold pileknapperne:           nede for at øge eller reducere cifferet 

hurtigt. 

TID:  

A. Indstillingsområde:  

• Timer: 1-12 timevisning eller 0-23 visning  

• Minutter: 00-59  

B. PM (aften) er angivet med en tændt PM-lampe på venstre side af tidsangivelsen 

 

DATO:  

A. Indstillingsområde:  

• Måned: 1-12  

• Dag: 1-31  

• Årstal: 2000-2099  

B. Detaljer for Indstillinger: Hvis der ikke sker aktivering inden for 15 sekunder, ændres 

indstillingsmenuen til den valgte visningstilstand:  

• Dp-1: Viser skiftevis klokkeslæt/dato  

• Dp-2: Viser datoen 

• Dp-3: Viser klokkeslættet  

 

ALARM:  

A. Når Alarm er indstillet, lyser en indikatorlampe i nederste venstre hjørne for klokkeslættet.  

B. Når alarmen lyder, skal du trykke på en vilkårlig knap for at gøre den lydløs. Hvis lyden ikke slås fra, 

slukkes alarmen efter 60 sekunder og nulstilles til næste dag.  

 

TEMPERATUR:  

A. Ved opstart registreres og vises den aktuelle temperatur automatisk. Standardtemperaturintervallet 

er 0-50 °C (32-122 °F). Temperaturen opdateres automatisk hvert 60. sekund.  

B. Hvis du vil skifte til Fahrenheit/Celcius, skal du trykke på Pil ned i 2 sekunder.  

C. Temperaturen vil altid blive vist undtagen i strømsparretilstand (TIL).  

 

STRØMSPARRETILSTAND:  

Du tænder/slukker for den strømbesparende funktion ved at trykke på knappen “DOWN” (NED). (TIL 

med display oNSd og OFF viser --Sd). Tryk to gange for at skifte til Standby- eller Strømsparretilstand.  

 

BESKYTTELSE MED EKSTERN STRØMAFBRYDELSE:  

Hvis strømforsyningen afbrydes, vil urfunktionen bevare klokkeslættet, selvom LED-displayet slukkes, 

og knapperne ikke reagerer. Når strømmen er tilbage, genoptages det rigtige klokkeslæt. 

 

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER:  

ADVARSEL– Når du bruger dette produkt, skal du altid følge de basale sikkerhedsforanstaltninger, 

herunder følgende:  

1. Må ikke bruges på fly eller hospital.  



 

 

2. For at reducere risikoen for skader er nøje overvågning nødvendig, når produktet anvendes i 

nærheden af børn.  

3. Enheden må ikke udsættes for fugt.  

4. Brug ikke enheden ud over dens udgangseffekt. En overbelastning i form af en for høj udgangseffekt 

kan resultere i risiko for brand eller skade.  

5. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget eller modificeret. En beskadiget eller modificeret enhed 

kan udvise uforudsigelig adfærd og forårsage brand, eksplosion eller risiko for skader.  

6. Enheden må ikke skilles ad. Søg hjælp hos en kvalificeret serviceperson, når der er behov for service 

eller reparation. Forkert genmontering kan medføre risiko for brand eller skader.  

7. Enheden må ikke udsættes for brand eller for høj temperatur. Udsættelse for ekstrem varme kan 

forårsage eksplosion.  

8. Få service udført af en kvalificeret reparatør, der kun bruger identiske reservedele for at sikre, at 

produktets sikkerhed opretholdes. 

9. Denne enhed er ikke et stykke legetøj.  

10. Undgå overopladning af telefonen. Enheden kan blive varm ved overdreven brug. Fjern telefonen, 

når den er fuldt opladet. Oplad aldrig i mere end 7 timer ad gangen.  

11. Tilbehør bag på telefonen kan hæmme effektiviteten af den trådløse oplader og føre til 

overophedning. Fjern tilbehør fra telefonen, før du oplader på denne enhed.  

 

***SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN*** 

 

FCC-ERKLÆRING  

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brug af produktet er underlagt følgende to 

betingelser:  

(1) Dette produkt kan ikke fremkalde skadelig interferens.  

(2) Dette produkt skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens der kan fremkalde 

uønskede fejl. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for 

overholdelse af love og bestemmelser, kan medføre, at brugerens ret til at anvende udstyret bortfalder.  

Dette udstyr er blevet testet, og det er fastslået, at det overholder grænserne for en digital enhed i 

klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet på at yde rimelig beskyttelse 

mod skadelig interferens i installationer i boliger. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle 

radiofrekvensenergi, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med anvisningerne, og 

forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garantier for, at der ikke vil opstå 

interferens i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens i radio- og 

fjernsynsmodtagelse, hvilket man kan afgøre ved at tænde og slukke for udstyret, kan brugeren 

forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp en eller flere af følgende forholdsregler:  

– Vend modtagerantennen i en anden retning, eller flyt den.  

– Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.  

– Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.  

– Kontakt forhandleren eller en radio-/tv-tekniker for at få hjælp.  

 

ADVARSEL  

Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse af love og 

bestemmelser, kan medføre, at brugerens ret til at anvende udstyret bortfalder. 

 

FREMSTILLET I KINA 


