Handleiding Bluetooth

(lok.

lees dèze ha nd lèiding zorgvu ldig door voord at u hèt apparaat i. gebruik néemt. Bewaar deze hendleiding voor latergebruik. Open het
apparaat nooit. Uit zekërheid§gíonden mag dit apparaat nooit worden veranderd of omgebouwd. Gebruik dit apparaat alleen in een
stoÍvrïe omgeving en houdt het apparaat vrijvan overmatige koude/warmte^ocht en trillingen. Bï een andeígebruikvan dit apparaat
vervalt iedere aanspralelÍkheid.
Bediening:
Na de installatie van de klok kan het apparaat

voorzljn doelin werking gesteld worden.

Bij de eerste in Sebruik neming 2eler e€n zelftest gestart worden, de?e duurt ongèveer 2 seconde

daarbÍ zullen alle segmenten verlichten.

DaaÍna stad de Bluetooth klok op de tijd 00:00 en kan e. via bluetooth Sekoppeld worden.
Maak hierbij de gebruikvan navol8ende QR-codes wel*e u zullen leiden naarde Google Play store ofde Apple Store. Daar kunt u kosteloos
de App downloaden ven LianeTimesync.

Google Play

App Store

Na de gevolgde synchíonisatie geeft de klok de

adueletijd aan. Bij uitvalvan de netspanning 2alde Lithium-lonen accu, afhankelijk van de
opgebouwde reseNer nog maximaal5 maanden de actuele tijd weergeven, Daarna zullen de 7-segmenten uitvallen. Zodra de netspanning
weer actief is zalde klok de actuele tijd wederom weeÍgeven. Tevens wordt d6n weer de Lithium-lonen accu geladen. VooÍomstelling van
zomer- naarwintertijd moetwedèrom gesynchroniseerd worden, En vice-versa.

Storingsoplossing:
Geen

functionaliteit:

-Krijgt het apparaat netspanning?
-ls er netspanning op de aansluiiing?
-Zijn alle kabels en connesties correct?

Geen synchronisatie mogelijkr
-Schakelde bluetooth op uw mobiele telefoon in.
-Cache in uw BluetooÍh veru/ijderen.
-Alle andere Bluetooth verbindingen verwrderen.

-lJpdate de software op uw mobiele teÍefoon.
Technische informati€i

-12l24VDc +/-55, elektronisch gestabiliseerd. sELV.
Stroomverbruik: Ca. 0,08/0,4A.
'Prestatie: 1W.
-Iithium-lonen accu buffer ca.5 maanden.
-App Liane Timesync.
-Synchronisatié:

Bluètooth via app.
Android vanafV6.0
iOS vanafV9.3
-L[D, 7 segmenten wiv8eel.
Werkingstemperatu
-BehuizinE, zwart-

ur

va

n 5-70 graden,

-Beschermiígsklasse, 1P44, DIN VDE 0470, EN 60529.
-Connectie,ca. 0.5m kabel metmini-[EDstekkersyste€m.
-Formaat,75mm x 59 mm r 18 mm,
-Gewicht, ca.60gr.

