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Omkring Denne Manual
Denne manual indeholder instruktioner som burde anses for at være en komponent af
enheden, og skal derfor også behandles således.

Læs derfor denne manual og alle instruktionerne meget grundigt før du begynder at bruge
dette produkt.

Giv denne manual videre til en ny bruger, eller tilbage til sælgeren hvis den skal returneres.
Dette skal gøres for at sikre produkt vedligeholdelse, og garantien.

Generelle Advarsler
⚠Risiko for Kvælning
Hold indpakningsmateriale såsom plastik, poser, skumgummi og gummi væk fra børn

⚠Risiko for Elektrisk Stød
Denne enhed indeholder elektroniske komponenter som får strøm via en ekstern eller intern
strømforsyning. Børn bør ikke bruge dette produkt uden voksen tilsyn. Brug udelukkende
dette produkt som beskrevet af manualen, ellers er der en stor risiko for at du kan få
elektrisk stød.

⚠Risiko for Kemiske Forbrændinger
Batterier som lækker kan forsagde syreskader og kemiske forbrændinger. Undgå derfor
kontakt mellem et ødelagt batteri og hud, øjne og slimhinder. Hvis der sker kontakt, skal du
skylle det berørte område med det samme med høje mængder af vand, og ved voldsomme
skader skal der søges medicinsk hjælp.

⚠Risiko for Ild / Eksplosion
Brug udelukkende de anbefalede batterier. Undgå at skabe kortslutninger i enheden eller
batterierne, og afskaf dem ikke ved at brænde dem af. Voldsom varme eller dårlig
håndtering kan forsagde kortslutninger, ild eller eksplosioner.

NOTE!:
Skil ikke dette produkt ad. Hvis du har et defekt produkt skal ud kontakte personen som
solgte produktet til dig, og ikke producenten. Sælgeren vil kontakte den relevante service
centre og sørge for at du kan få produktet repareret eller erstattet.

Produktet må ikke druknes i vand.

Beskyt dette produkt fra elektriske stød.

Brug kun de anbefalede batterier. Udskift altid afladet eller tomme batterier med nye. Bland
ikke forskellige typer eller producenter, og indsæt altid fuldt opladet batterier. Hvis enheden
ikke skal bruges i lang tid skal batterierne tages ud.



Komponent Oversigt

OBS: Batterier er ikke inkluderet!



1. Tast 2. Urviser

3. Fugtindikator (Indendørs) 4. Temperaturdisplay (indendørs)

5. Temperaturvisning (udenfor) 6. Vægmontering

7. Batterirum 1 (Ur) 8. Batterirum 2 (visning af temperatur
og fugtighed)

9. M.SET knap 10. RESET knap

11. REC knap 12. °C /°F / NED knap

13. CH / OP knap 14. Funktionsindikator

15. Vægmontering 16. Batterirum

17. Foldbar Stativ

Inkluderet i Produktet

MyTime Ur (A), Fjernsensor (B)

Anbefalede batterier:
MyTime Ur: 3 stk. af AA (1.5V LR6) batterier
Fjernsensor: 2 stk. af AAA (1.5V LR03) batterier



Kvikstart
Bemærk rækkefølgen, før du betjener enheden første gang eller udskifter batterierne. Sørg
for at placere batterierne korrekt i henhold til de rigtige polariteter (+/-) som vises i batteriet
rummet.

1. Fjern låsestiften (A) fra urværket. Uret kan kun betjenes, efter at stiften har blevet
fjernet.

2. Fjern dækslet fra vægurets batteri rum 2 (8).
3. Indsæt et batteri (1,5V, AA/LR6) i batteriet rum 1 (7). Sæt derefter 2 batterier i (1,5V,

AA/LR6) i batterirum 2 (8).
4. Luk batterirummet 2 (8) igen.
5. Vent til indendørstemperaturen bliver vises.
6. Fjern de 4 fastgørelsesskruer fra batteriet rum (16) på fjernsensoren med en lille

stjerneskruetrækker og fjern låget.
7. Indsæt 2 batterier (1,5V, AAA/LR03) i batterirummet (16) på fjernsensoren og luk

batterirummet.
8. Placer fjernsensoren ved siden af   baseenheden. Placer kun fjernsensor og

baseenheden på det ønskede sted efter en vellykket installationsproces og placere
den inden for det effektive transmissionsområde.

Tidsindstilling
Efter at uret har modtaget DCF-tidssignalet tid vil blive fastsat i henhold til den
centraleuropæiske tid (CET). Sommer- og vintertid skifter (og omvendt) indstilles også
automatisk. Andet afvigende tider kan kun indstilles manuelt.

Automatisk tidsindstilling via DCF-tidssignal
Efter isætning af batterierne indstilles tiden automatisk via DCF-signal. Denne proces kan
evt tage et par minutter. Under denne proces vil uret’s hænder dreje flere gange med
afbrydelser indtil de vil vise det rigtige tidspunkt.

Start for at modtage DCF-tidssignalet manuelt
Brug denne funktion, når f.eks. automatisk sommer/ vintertidsskifte virker ikke eller væguret
modtager midlertidigt intet tidssignal.

1. Tryk og hold REC-knappen (11) nede i 3 sekunder for at starte manuel søgning efter
DCF-signalet.

2. Urviserne vil flytte til deres startposition (kl. 12.00) og en væguret forsøger så at
modtage signalet.

3. Vent ca. 2-5 minutter til det aktuelle tidspunkt vil blive vist.



Manuel tidsindstilling
Det er nødvendigt at indstille tiden manuelt nogle steder hvor der ikke modtages et
radiosignal.

1. Tryk og hold M.SET-knappen (9) nede i ca. 3 sekunder.
2. Når minutviseren begynder at bevæge sig, kan du indstil tiden manuelt:

a. Tryk kortvarigt på M.SET-knappen for at indstille tiden i få minutters trin.
b. Tryk og hold M.SET-knappen nede for at indstille tid løbende.

3. Slip M.SET-knappen for at stoppe manuel indstilling og gem tiden automatisk og
afslut manualen tidsindstillingstilstand.

Temperatur og Fugtdisplay
Efter isætning af batterierne i fjernsensoren, vil det tage lidt tid fær indendørs fugtighed (3)
og indendørstemperatur (4) bliver vist. Du kan skifte temperaturvisning fra Celsius til
Fahrenheit ved at skubbe °C/°F/DOWN-knappen (12) på bagsiden af vægur.

Montering
Sørg for, at du har monteret eller placeret enheden på en sikker måde. Ellers kan enheden
falde ned og få store skader, for hvilke producenten er ikke ansvarlig. Væguret kan monteres
på vægge med vægbeslag (6). Fjernsensoren har også et vægbeslag (15). Desuden kan
den placeres på plane overflader med det udfoldelige bordstativ (17).

Fejlfinding
Signal Afbrydelse
Hvis der uden grund vises udendørstemperaturen bliver tom, tjek venligst følgende:

1. Fjernenheden er stadig på plads

2. Batterierne i både fjernbetjeningen og hovedapparatet enheden er ikke tomme.
Udskift batterier med nye dem, hvis det er nødvendigt.

3. Alle nødvendige enheder er inden for rækkevidde, og stien er fri for forhindringer og
forstyrrelser. Forkort afstand om nødvendigt.

BEMÆRK!
Når temperaturen falder til under frysepunktet, batterierne i udendørsenheder fryser og
sænkes deres spændingsforsyning, effektive rækkevidde og levetid.

Signaler fra andre husholdningsenheder, f.eks som dørklokker, hjemmesikringssystemer og
adgangskontrol, kan forstyrre disse produkt og forårsage midlertidig modtagelsesfejl.
Dette er normalt og påvirker ikke det generelle produktets ydeevne. Overførslen
og modtagelse af temperaturaflæsninger genoptages når interferensen forsvinder.

Andre mulige fejl



Hvis der ikke er noget svar fra væguret ved tastetryk eller hvis der opstår andre funktionsfejl
udfør følgende trin.

BEMÆRK!
Med denne procedure vil alle modtagne data blive slettet.

1. Tryk på RESET-knappen (10) med en spids instrument (fx pen).

2. Urviserne vil flytte til deres startposition (kl. 12.00) og væguret forsøger så at
modtage signalet.

3. Vent ca. 2-5 minutter til det aktuelle tidspunkt vil blive vist.

Rengøring og Vedligeholdelse
Før du rengør enheden, skal du koble den fra strømforsyning (fjern batterierne)! Brug kun en
tør klud til at rengøre ydersiden af enhed. Undgå at beskadige elektronikken brug enhver
rengøringsvæske. Beskyt enheden mod støv og fugt. Det batterier skal fjernes fra enheden,
hvis den har ikke været brugt i lang tid.


