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Inledning
Med Natt- och dagkalendern får man hjälp att komma ihåg vilken dag det
är. På en display visas veckodag, datum och när på dygnet det är.
Man kan alltså använda kalendern för att se om det är natt eller dag, och
därmed inte ringa anhöriga eller gå ut mitt i natten av misstag.
Genom att ha en personlig bild blir kalendern ett trevligt inslag i hemmet,
och drar till sig blicken på ett naturligt sätt.
Natt- och dagkalendern har inga förvirrande knappar. Den ansluts med
medföljande strömförsörjning. Vid strömavbrott försvinner texten, men
fungerar som vanligt när strömmen är tillbaka.

Komma igång
1. Bestäm hur Natt- och dagkalendern ska introduceras. En del personer
vill inte använda ”hjälpmedel”, och det kan då fungera att bara ge
kalendern som en ”present”.
2. Bestäm om en personlig bild ska användas och i så fall vilken.
I kapitlet Byte av bild beskrivs hur man byter bild.
3. Bestäm var i bostaden som Natt- och dagkalendern ska placeras. Det
bör vara någonstans där den lätt uppmärksammas, t ex vid telefonen
eller på köksbänken. Se också till att det inte blir reflexer på displayen
pga. belysning eller fönsterljus.
4. Anslut Natt- och dagkalendern genom att koppla in den medföljande
strömförsörjningen till ett eluttag.
5. Efter ett par sekunder visas veckodag, datum och tidpunkt på dygnet
(MORGON, DAG, KVÄLL eller NATT) på displayen. Kontrollera att
tiden är rätt, se kapitlet Inställning av veckodag, datum och tid.
6. Displayen är endast tänd när det finns strömförsörjning. Om
kalendern är utan ström en längre tid (ca 1 år) måste batteriet bytas,
se kapitlet Byte av batteri.
OBS! Använd endast den medföljande strömförsörjningen till produkten.
Kontakta din leverantör om du behöver en ny.
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Inställning av veckodag, datum och tid
1. Tryck in de två knapparna på baksidan samtidigt. Displayen visar nu
veckodag, datum, år och klockslag.
2. Ett streck ”blinkar” under den första bokstaven i veckodagen. Tryck in
knappen till vänster (sett framifrån) och håll den inne tills rätt veckodag
visas.
3. Tryck in knappen till höger (sett framifrån) för att ställa in datum.
Strecket blinkar nu under dag. Tryck in knappen till vänster (sett
framifrån) och håll den inne tills displayen visar rätt datum.
4. Fortsätt på samma sätt för att ställa in månad, år och klockslag.
5. När inställningsproceduren är avslutad visas återigen veckodag, datum
och del av dygnet (morgon, dag, kväll, natt) på displayen.
OBS! Om det går för lång tid mellan stegen stängs inställningsläget. Då
måste man börja om från början.
Natt- och dagkalendern har automatisk inställning av sommar- och
vintertid. Äldre modeller med artikelnummer 508350 har inte denna
funktion.

Tidsintervaller
Kalendern visar när på dygnet det är med text för: MORGON, DAG,
KVÄLL och NATT.
Tidsintervallen för när detta visas är förprogrammerade och följande tider
gäller:
06 – 10

MORGON

10 – 18

DAG

18 – 23

KVÄLL

23 – 06

NATT

OBS! För att skifte ska ske på förväntad tid måste förstås klockan vara
rätt inställd.
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Batteribackup
När kalendern har strömförsörjning visas rätt veckodag, datum och
tidpunkt på displayen.
När kalendern inte har strömförsörjning sparas datuminställningen av en
batteribackup. Det gör att rätt veckodag, datum och tid på dygnet visas
när kalendern får ström igen.
Batteriet belastas inte när kalendern har strömförsörjning. Om kalendern
inte får ström kommer backupbatteriet att hålla ca 1 år.

Byte av batteri
Om kalendern inte visar rätt veckodag, datum eller tid på dygnet behöver
troligen batteriet bytas. Kalendern kan även vara felinställd, kontrollera
det först, se Inställning av veckodag, datum och tid.
Gör så här:
1. Koppla bort strömförsörjningen.
2. Skjut frontglaset åt sidan.
3. Ta bort den silverfärgade ramen (sitter med dubbelhäftande tejp)
runt displayenheten och ta ut elektronikenheten som ligger där i.
4. Byt batteriet (CR 2032), som sitter i batterihållaren på baksidan av
elektronikenheten.
5. Lägg tillbaka elektronikenheten, var noga med att inte vända den åt
fel håll.
6. Sätt fast den silverfärgade ramen.
7. Skjut tillbaka frontglaset.
8. Anslut strömförsörjningen till Kalendern.
Kontakta Abilia AB om du vill ha hjälp med batteribyte.
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Byte av bild
För att komma åt elektronikenheten eller för att byta bild måste
kalenderns frontglas skjutas åt sidan.
Det är lättare att skjuta frontglaset åt sidan om man först bänder isär
bakplattan och frontglaset och sätter ett finger mellan.

Skötsel/rengöring
Rengör displayen med en lätt fuktad trasa med milt rengöringsmedel.
Använd inte starka lösningsmedel vid rengöring. Produkten får inte
nedsänkas i vatten.
Övrigt underhåll består endast av batteribyte när det är nödvändigt.

Miljö
Emballaget är återvinningsbart och lämnas in tillsammans med
papper och wellpappavfall. Batteriet lämnas på miljöstation
med uppsamling för batterier.
När produkten eller batteriet ska kasseras, ska det behandlas
som elektronikavfall eller sändas tillbaka till din leverantör.

Tekniska specifikationer
Vikt:

480 g

Batteri:

Lithium-ion, CR 2032, 3V

Mått:

18 x 24 cm

Strömförsörjning:

Endast medföljande strömförsörjning får användas;
6 Volt, 200mA (center negativ)
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