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Anslut kontakten till ett eluttag. 

Håll startknappen intryckt i c:a 3 sekunder för att slå på Dintido.

OBS! Det kan ta lite tid innan Dintido startar om det inbyggda 
batteriet är urladdat. Se till att den den är ansluten till ett
eluttag och vänta till dess att flaggorna visas på skärmen.

Startprocessen bör vanligtvis inte ta längre än 30s - 1 min vid den
första uppstarten. Dröjer det lång tid ber vi dig kontakta oss.

Starta Dintido

Dintido finns på flera olika språk. Tryck på den svenska flaggan 
på skärmen för att få svensk text på displayen.

Välj språk

Du kan välja mellan 

• svart bakgrund med vit text
• vit bakgrund med svart text:

Tryck någonstans på skärmen där det inte står någon text så 
ändras bakgrundsfärgen. Tryck igen för att ändra igen.

Ändra bakgrundsfärg

Startknappen
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Dintido är klar att användas vid leverans och du behöver normalt inte göra några inställningar. 
Den klarar normalt även strömavbrott. Om enheten står utan ström en längre tid kan du behöva 
göra nya inställningar:

1. Tryck på det som du vill ändra på skärmen. Om du t ex  
vill ändra tiden på bilden till höger trycker du på 12.  
 
 
 
 
 

2. Efter ca 10 sekunder dyker det upp två pilar på skärmen.  
Tryck på pilarna för att ställa in rätt tid. 

Ställ in tid och datum

Dintido har endast en knapp som har en funktion och det är startknappen.

Övriga knappar och ingångar är inaktiverade på maskinvarunivå. Dessa fyller alltså ingen funktion 
på den här modellen av Dintido. Knapparna på den vänstra sidan av skärmen reglerar ljudvolym, 
men eftersom Dintido inte har något ljud annat än vid uppstarten används inte dessa i praktiken 
inte till någonting.

Övriga knappar och uttag

Du har 2 års garanti för fabrikationsfel på Dintido. Kontakta oss  om någonting verkar fel!

En uttjänt enhet sorteras som elavfall. Du kan också skicka in enheten till oss på Funktionsverket 
så ser vi till att den återvinns på rätt sätt.

Garanti & Miljöinformation
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