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Grattis till din nya Kalender!
Med denna snabbguide kommer du
snabbt igång!
Besök hemsidan www.tydligkalender.nu
för mer information om hur du använder kalendern.

Önskar du support kan du skicka ett mail till:

support@brstrom.se

Beskriv ditt problem och skicka med ett telefonnummer
som vi kan nå dig på.
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1. Sätt i nätadaptern.
Tryck på startknappen på enhetens baksida. Vänta nu en liten stund medan din
kalender startar upp

2. Kontrollera att datum och tid stämmer.
Om det behöver justeras så kontrollera hur man gör detta i manualen

Mer information om alla anpassningar och inställningar
du kan göra i din nya kalender finns i manualen och på
hemsidan www.tydligkalender.nu.

3. Anpassa utseendet efter dina önskemål
Långt tryck i övre vänstra hörnet så kommer du in på inställningar. Under rubriken
”Skärm inställningar” kan du välja bakgrundsfärg, visningsinformation och mycket
annat.

På hemsidan finns tydliga filmer där du ser hur du kan
anpassa din kalender till dina önskemål.

Grattis! Nu är du igång med din kalender.
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4. Handhavande

5. Skötsel

Din kalender är mycket enkel att använda när du är igång
med den. Du behöver inte göra något speciellt i ditt
handhavande.

Din enhet kan bli smutsig och dammig efter ett tag. Skärmen gör du enkelt rent med en lätt fuktad microfiberduk.

Bra att tänka på är att den ska
vara inkopplad till vägguttaget hela tiden. Den har en inbyggd batterifunktion som ser
till att det fungerar under
några timmars strömavbrott.

På enhetens baksida finns ventilationshål för kalendern.
Det kan vara bra att även ta bort eventuellt damm som
hamnar här. Använd en torr microfiberduk och torka av.

Om du tillfälligt vill släcka skärmen kan du
trycka på den runda knappen på baksidan
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