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RADIOKONTROLLERT, SOLDREVET VEGGKLOKKE  
 

Bruksanvisning 

A. Tekniske spesifikasjoner: 

 
1. Oppladbart batteri: 1XAA 400 MAH (medfølger)          

Batteriets liv: 6 år 

2. Energiforbruk: 

Energikilde: Sol eller sterkt lys 

INNGANGSPENNING <105 UA , 

NORMALT STRØMFORBRUK <175 UA, 
 

B. HVORDAN BRUKES KLOKKEN? 
1. Hvordan brukes klokken? 

 
1.1. Sett batteriet inn i batterirommet, så vil klokken motta et signal og time- og 

minuttviserne flytter seg automatisk til 12:00, 8:00 og 4:00. 
1.2. Hvis det ikke mottas noe signal etter 10 minutter, betyr det at 

radiokontrollsignalet ikke er sterkt nok eller ikke tilgjengelig, og at klokken 
må stilles manuelt. 

2. Hvordan stille inn tiden manuelt: 
 

2-1. Trykk "M.set" i mer enn 3 sekunder for å starte tidsinnstillingsfunksjonen. 
Tiden starter. Trykk på tasten til time- og minuttviserne beveger seg til 
ønsket tid.  

 
2-2 For å sikre at klokken stilles inn på nøyaktig den tiden du ønsker, skal du 

holde på tasten helt til time- og minuttviserne flytter seg til din ønskede 
tid, men ikke den nøyaktige tiden. Så stopper du og trykker med en gang 
"M. Set". Stopp, og begynn så å trykke igjen og stoppe. Gjenta til time- og 
minuttviserne står på nøyaktig den tiden du ønsker. Når du bruker denne 
fremgangsmåten sammen med fremgangsmåte 2-1, går tidsinnstillingen 
raskere. 
 

2-3 Ikke trykk på noen taster, etter 4 sekunder forlater klokken automatisk      
manuell innstilling. 
 
3. Klokken går når den mottar signaler 

 
3-1. Når et signal kan mottas, oppdatertes klokken 8 ganger om dagen. 

Mottakstidene er følgende: 

• AM2:00; AM3:00; AM4:00; AM5:00; 

• PM2:00, PM3:00, PM4:00, PM5:00; 



 
 
3-2. REC-knappen: trykk den i 3 sekunder for å stille inn klokken på å motta 
signaler manuelt. 

 
 
Merk: 

1. Trykk "RESET" hvis klokken ikke virker, eller sjekk batteriet. 
 

2. Vennligst ta ut batteriet hvis du ikke skal bruke klokken i lengre tid. 
 

3. Bruk ikke et vanlig batteri. 
 

4. For å kunne lade batteriet må solpanelet ha lys. 
 

5. Vennligst sjekk og skift ut batteriet hvis klokken ikke virker som den skal. 
 
 
ADVARSEL: Du må ikke kaste apparatet i husholdnings avfallet. Kommunen har et 
selektivt innsamlingssystem for denne typen produkt er. Ta kontakt med 
kommunen din for å finne ut hvor og hvordan innsaml ingen fungerer. Disse 
begrensningene følges på grunn av de farlige stoffe ne elektriske og elektroniske 
apparater inneholder, som kan ha skadelig påvirknin g på miljøet og menneskelig 
helse, og må derfor resirkuleres. 
Dette symbolet indikerer at elektriske og elektroni ske apparater samles inn selektivt. 
Symbolet viser en søppelboks krysset ut med et X-sy mbol. 
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