
BK555                                  

NEON KLOKKE  'ROUTE 66' 

BRUKSANVISNING  

 

 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER  

• 1 batteri av knapptype SR626SW, 1,55V for driften av klokken. 
• 1 batteri av knapptype CR2025, 3V for NEON-bakgrunnslys 
• 1 ATM 

BAKGRUNNSLYSFUNKSJONER 
Trykk knapp A eller B for å slå neonlyset på.Lyset slår seg av etter ca. 3 sekunder. 
 

STILLE INN TID OG DATO  

 
 

 

 

Posisjon 0:  Normal posisjon 

 

Posisjon 1 :Dra forsiktig kronen til posisjon 1, og 
skru den i valgfri retning for å angi datoen. 
 

Posisjon 2 :Dra forsiktig kronen til posisjon 2 og skru 
den i valgfri retning for å stille inn tiden.  
Trykk kronen til posisjon 0 for å bekrefte og fullføre 
innstillingen. 

 

 

 

 ADVARSEL  

• For å forlenge utseendet på klokken, unngå kontakt med følgende: Parfyme, 
hårspray, kosmetikk, vaskemidler, lim og maling som de forårsaker misfarging, 
forringelse og skade. 

• For å hindre mulig skade fra svette, støv og fuktighet, periodevis tørke uret med en 
myk, tørr klut. 

• For å sikre holdbarhet: Vær spesielt oppmerksom på følgende punkter: Forsøk aldri å 
åpne sak av uret. Batterier bør erstattes av en kvalifisert tekniker. 
 

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 innsamlingen fun gerer. Disse begrensningene 
følges på grunn av de farlige stoffene elektriske o g elektroniske apparater inneholder, 
som kan ha skadelig påvirkning på miljøet og mennes kelig 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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FØR BRUK:  For å sette klokken på, fjerne plast kategorien som ligger mellom klokken og 
kronen. Deretter sette uret til tid og presse kronen. 

For at datoen skal endre seg neste dag, må datoen i nnstilles mellom klokken  

5:00 og 20:00.  

 

Norsk 


