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Innstilling av klokke

1. Trykk SET og hold i 3 sekunder.
2. Trykk -/+ for å stille inn time.
3. Trykk NEXT for å bekrefte innstilling.
4. Repeter trinn 2) og 3) for å stille inn minutter/sekunder/ 12 eller 24 timers klokke/AM-PM.
5. Trykk SET for å avslutte innstillingsmodus.

Innstilling av nedteller

1. Trykk 1x MODE for å stille inn nedtelling.
2. Trykk SET og hold i 3 sekunder.
3. Trykk -/+ for å velge ønsket tid.
4. Trykk NEXT for å bekrefte innstilling.
5. Repeter trinn 3) og 4) for å stille inn minutter/sekunder/ 
hørbar alarm/ vibrasjonsalarm/hørbar alarm og vibrasjonsalarm/ 
ingen alarm/gjentakelse/tilpasning.
6. Trykk SET for å avslutte innstillingsmodus.
7. Trykk START/STOP for å starte og/eller stoppe nedteller.

Innstilling av alarm

1. Trykk 1x MODE for å velge alarm innstilling.
2. Trykk SET og hold i 3 sekunder.
3. Trykk -/+ for innstilling av time.
4. Trykk NEXT for å bekrefte innstilling.
5. Repeter trinn 3) og 4) for å stille inn minutter/AM-PM/ hørbar alarm/vibrasjonsalarm/ hørbar 
alarm og vibrasjonsalarm/ ingen alarm/tilpasning. 
6. Trykk SET for å avslutte innstillingsmodus.

Symboler

Bakgrunnslys.    

Alarm er stilt inn.      

Hørbar alarm er stilt inn. 

Vibrasjonsalarm er stilt inn.  

Repetisjon.           

Original nedtelling er stilt inn. 

Tilpasset nedtelling er stilt inn.

--       Ingen alarm/nedtelling



Kontakt

Support
Tlf: 22 12 14 50 
support@cognita.no
cognita.no

Besøksadresse
Cognita AS
Oscars Gate 92
0256 Oslo 

Postadresse
Cognita AS
Gjerstadveien 396 
4993 Sundebru

Hvis du har kommentarer eller spørsmål i forbindelse 
med løsningen må du gjerne kontakte oss.

Batteri

Type CR 2032. Bytt batteri ved første tegn på lite strøm (f. eks ikke lys eller svak display). 
Det anbefales at en urmaker bytter batteri for at man skal være sikker på at pakningen  
blir  riktig montert.


