
Bruksanvisning art 48 - 627 

Hovedfunksjoner; 

Seks funksjonsknapper: TIME, ALARM, UP, DOWN, MAX/MIN, LIGHT/ SNZ  

Klokke 

Alarm og snooze   

Klokke visning i 12 eller 24 timer. 

Temperatur kan vises i : C eller F. 

Grenser inne -9.9C -- +50C, test nøyaktighet: 0.1C, temperatur toleranse:±1C. 

Grenser ute : -30C -- +70C, nøyaktighet: 0.1C. 

MAX/MIN visning både for inne og ute-temperatur. 

LED baklys. 

 

Ved normal visning av display; 

Trykk “TIME” i noen sekunder for å kunne stille klokken.  

Trykk “ALARM” en gang for å kunne se stilt alarmtid. 

Trykk “ALARM” I noen sekunder for å kunne stille alarmen. 

Trykk “UP” for å kunne veksle mellom 12 og 24 timers visning. 

Trykk “DOWN” for å kunne veksle mellom C/F visning.  

Trykk “MAX/MIN” knappen for å kunne lese av MAX og MIN temperaturen.  

Trykk “MAX/MIN” knappen I to sekunder for å nullstille MIN/MAX. 

Trykk “LIGHT/ SNZ” for å slå på LED lys. 

 

Å stille klokken; 

Trykk “TIME” i to sekunder for å kunne stile klokken.   

«Time» begynner å blinke – still ved hjelp av “UP” og “DOWN” knappen. 

Still i følgende rekkefølge:   time      minutt      trykk så “TIME” for å avslutte. 

Ved å holde “UP” eller “DOWN” knappen inne – øker hastigheten. 

Uten at det trykkes på noen knapper I løpet av 20 sekunder, går displayet tilbake til normalen. 

 

Å stille alarmen; 

Samme fremgangsmåte som for å stille klokken, bare at man starter med å trykke på 

“ALARM” istedenfor “TIME” 

Trykk så inn «ALARM». Symbol «AL» vises over tallene. 

Trykk så in «UP» knappen. Da settes alarmen på/av. Symbol for «lyd» vises.  

Trykk så «TIME» knappen for å returnere til normal modus.  

Trykk “LIGHT/ SNZ” for å få ny alarm igjen om ca. 5min.  

For å slå av lyden ved alarm - trykk “ALARM” 

 

Trådløs kommunikasjon med ute sensor; 

Ved oppstart vil ute-sensor og inne-enhet automatisk begynne å søke hverandre. 

Dette sees ved et blinkende «TÅRN» symbol i displayet på inne-enheten. 

Ute-enheten vil så jevnlig sende oppdatering til inne-enheten. 

For manuell søk av ute-enhet, trykk “UP” knappen i noen sekunder. 

 

Greit å vite. 

Man kan også bruke batterier på inne-enheten istedenfor adapter. (3 stk AAA) 

Da vil displayet ikke lyse konstant, men man må trykke “LIGHT/ SNZ” for å få lys. 

Ute-enheten bruker 2 stk AAA batterier (1,5V) Medfølger ikke. 
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