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Denne brukerhåndboken tar utgangspunkt i standardinnstillingene i Dot Watch. Dette 
kan medføre mindre forskjeller, avhengig av mobilenhet, modelltype, eller 
innstillingene på din mobiltelefon. Videre er ikke dette produktet kompatibelt 
med nettbrett.  
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I. Innledning 
1. Hva er Dot Watch? 
Dot Watch er en smartklokke med punktskrift, som kobles til brukerens 

smarttelefon ved å laste ned Dot Watch appen. Dot Watch kan brukes i 
punktskriftmodus, hvor informasjonen fremkommer i punktskrift, og i taktil 
modus, hvor informasjonen mottas gjennom antall punkter. Flere 
funksjoner er tilgjengelige når du kobler til Dot Watch app’en med Blåtann.  

2. Navn på deler og funksjoner 
Dot Watch skjermen: Denne viser hovedinnholdet i Dot Watch. Skjermen består av 

fire celler, to på hver side av midten. Cellene beskyttes av et 
beskyttelseslag. 

Berøringssensorer: Disse er lokalisert under andre og tredje celle, og kan brukes 
til å bla frem og tilbake (venstre og høyre). 

Krone: Plassert mellom de to knappene på siden av klokken. Roteres for å bytte 
mellom funksjoner.  

Velg-knapp: Velg-knappen er til høyre på klokken, over kronen.  

Hjem-knapp: Denne er lokalisert under kronen, på klokkens høyre side. Trykk en 
gang for ventemodus. Cellene vil da deaktiveres, men alle knappene 
fungerer. På samme måte vil cellene også deaktiveres når klokken står i 
dvalemodus. Ettersom kronen imidlertid ikke fungerer nå, må det trykkes 
på en hvilken som helst knapp for å gå ut fra dvalemodus.  

II. Bruksmåte 
Legg lenken rundt håndleddet, og tilpass ved å stramme lenken så den kjennes 

behagelig. Dersom lenken faller ut av metallsløyfen, før magnetsluttstykket 
gjennom sløyfen og tilpass den. Vær oppmerksom på at lenken kan 
separeres fra klokken, eller bli skadet, dersom den strammes for hardt. 
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Figuren over illustrerer hvordan Dot Watch skal brukes. 

 

III. Slå av/på og batteri 
1. Slå av/på  

A. Slå på strømmen 

Hold nede hjem-knappen i cirka 3 sekunder for å slå på enheten. Enheten vil så 
vibrere, og alle punktskriftcellene vil heves i 3 sekunder, for så å forsvinne 
igjen.  

B. Slå av strømmen 

Hold nede hjem-knappen i 3 sekunder når klokken er på. Alle cellene vil senkes 
med en kort viberingssekvens, og enheten vil slås av.  

2. Lading 
Lad batteriet ved å bruke den magnetiske ladestasjonen. Denne er utstyrt for å gi 

optimal ladeeffekt. Du vil merke at Dot Watch og ladestasjonen bare passer 
skikkelig sammen den ene veien, og da vet du plasseringen er riktig. Koble 
laderen til en strøm-adapter eller en USB-utgang. Klokken slår seg på når 
den lades. Dersom batteriet er tomt vil det ta noe tid før klokken vibrerer. 
Det anbefales å lade klokken i mer enn tretti minutter.  
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Dot Watch går ikke i dvalemodus når den lades. Enheten vil vise hvor mye batteriet 
trenger å lade. Når batteriet er fullt går alle punktene ned, og enheten vil 
vibrere og returnere til dvalemodus.  

3. Sjekk gjenværende batteri og varsel for lavt batteri 
A. Sjekke batteriet 

Skru kronen med klokken en gang for å se hvor mye batteri som gjenstår. I 
punktskriftmodus vises tallet i tiere, uten prosenttegnet. 

F. eks. 10 % (punkter 3-4-5-6/ punkt 1/ punkter 2-4-5). 

I taktil modus indikeres gjenværende batteriprosent med antall punkt.  

F.eks. 50%: [punkt 1-2-3-4-5-6 / punkt 1-2-3-4-5-6 / punkt 3-6 / punkt 3-6] 

B. Advarsel om lite batteri  

Når batteriet er 20% og 10%, vil det komme en varselmelding med tre vibrasjoner. 
Det anbefales å lade Dot Watch før den er fullstendig utladet. 

4. Dvalemodus 
Klokken går i dvalemodus om den ikke er i bruk på 1 minutt, noe som optimaliserer 

batteriets levetid. Mens du er i dvalemodus vil kronen deaktiveres. For å 
aktivere på nytt, trykk på Hjem-knappen. 

IV. Dot Watch-app 
1. Slik laster du ned appen 
Du kan installere Dot Watch-app`en på smarttelefonen din ved å søke etter “Dot 

Watch” i iOS App Store eller Google Play Store. Dot Watch-applikasjonen 
er levert av Dot Incorporation. 

-iOS: støttes for versjon 9.0.0 og nyere i Apple App Store 

-Android: støttes for versjon 4.4.4 og nyere i Google Play-butikken 

2. Pare Dot Watch  
Følg trinnene nedenfor for å pare Dot Watch med smarttelefonen: 

1) Slå på Bluetooth i smarttelefoninnstillingene. Slå på Dot Watch. 

2) Kjør Dot Watch-appen, og velg "Start paring".  

3) Fra listen over Bluetooth-enheter, søk på enheten din med serienummer “Dot 
Watch XXXX”.  

XXXX betyr de fire siste sifrene i produktets serienummer. 

4) Angående Android: 
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- Velg "Dot Watch XXXX" for å fullføre sammenkoblingen. 

- Etter "Dot Watch er tilkoblet" vil opplæringen vises. 

5) Angående iOS: 

- Velg “par” på Bluetooth pareforslag. 

- På neste trinn, velg "tillat" for å vise iPhone-varslene dine. 

- Opplæringen vises 

6) Velg "Norsk" på popup-siden Hovedspråk. 

7) Nå kan du se meldingen “Velkommen til Dot”.  

Hvis du har problemer med å koble til enheten din, kan du sende oss en e-post. 

- E-post: post@aasto.no 

V. App-meny 
1. Min klokke 

A. Før paring 

Du kan starte sammenkoblingen med Dot Watch ved å velge "par" -knappen. 

B. Etter sammenkoblingen 

Når Dot Watch er sammenkoblet med app`en, kan du se gjenværende 
batteriprosent. 

2. Klokke 
A. Alarm 

Du kan legge inn opptil 10 alarmer, og enheten vil vibrere til ønsket innstilt tid.  

B. Timevarsling 

Hvis du ønsker at Dot Watch skal vibrere hver hele time kan du aktivere denne 
funksjonen. 

3. funksjoner 
A. Lagrede meldinger 

Du kan sjekke meldinger du har lagret fra Dot Watch. Den lagrede meldingen forblir 
her selv om den er fjernet på klokken.  

B. Lær punktskrift 

Bokstaver oversettes til punktskrift og vises på klokken. Du kan gå til forrige og 
neste bokstav ved å trykke på berøringssensorene. 
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i. Lær tall 

Du kan lære tallene med punktskrift på Dot Watch. Det tallet du velger i app`en 
vises på Dot Watch. 

F.eks. Hvis brukeren velger 7, vil enheten vise nummertegnet og syv i punktskrift.  

※ Nummertegn: [punkter 3-4-5-6] 

※ Nummer 7: [punkter 1-2-4-5]  

Hvis 0-9 er valgt, vil tallene fra 0 til 9 vises. Du kan lese tallene med 
berøringssensorene. Nummerindikatoren vises bare foran 1. 

ii. Bokstaver 

I bokstavmenyen vises bare små bokstaver. 

- Fra A til Å 

Bokstavene fra A til Å vises på Dot Watch. Les hele alfabetet ved å trykke på 
berøringssensorene. 

- Du kan skrive en bokstav i app`en og sende den til Dot Watch.  

iii. Prøv ut 

Skriv ned ønsket innhold. Det vil bli oversatt til punktskrift og vises på Dot Watch. 
Du kan lese lange tekster ved å bla med berøringssensorene. Visningen vil 
bli forskjellig utfra hvilken punktskrift-grad du har valgt. For Norsk er bare 
grad 1 tilgjengelig. 

4. Notater 
Du kan skrive et notat/huskelapp og lagre på app`en, da kan du lese notatene i 

app`en og på klokken. 

Les notater ved å bla med berøringssensorene. Du kan lagre opptil ti notater. Hvert 
notat er begrenset til 240 tegn. 

5. Finn min Dot Watch 
Finn Dot Watch gjennom appen. Trykk på Finn min Dot Watch, så vibrerer enheten 

din i fem minutter, og viser “find” på displayet. Hvis det ikke gjøres noen 
tiltak i løpet av de fem minuttene, vil enheten stoppe vibrasjonen. Trykk på 
Valg-knappen for å gå tilbake til Hjem-menyen. 

※ Find: [punkter 1-2-4 / punkter 2-4 / punkter 1-3-4-5 / punkter 1-4-5] (I både 
punktskrift og taktil modus) 
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VI. Innstillinger 
1. Enhet  

A. Innstillinger for visning 

- Auto-Scroll hastighet: angi punktskriftens hastighet i auto-scroll-modus.  
- Vibrasjonsintensitet: angi intensiteten på vibrasjoner som oppstår når du mottar 

varsler, innkommende anrop, etc.  
- Ventetid: angi tidspunktet for å lage punktskrift når det ikke er gjort noen tiltak.  
- Antall celler som auto-scroller: tilpasser antall celler som blir automatisk scrollet 

etter dine preferanser. Du kan velge mellom 1 til 4 celler. 
 

B. Innstillinger for celler 

- Klokke: i punktskriftmodus vises all informasjon i punktskrift; I taktil modus kan 
brukeren telle antall punkter og føle formen til punktene for forskjellige 
funksjoner.  

- Dato: bytt rekkefølgen på måneder og dager. F.eks. 24. desember blir 24. 
desember eller Desember 24.  

- Timemodus: standard er 12-timersmodus med AM- og PM-indikasjon. Du kan 
også bytte til 24-timersmodus.  

- Omvendtmodus: for brukere som ønsker å snu Dot Watch slik at knappene 
kommer på klokkens høyre side. Da bytter «velg-knapp» og «hjem-knapp» 
plass.  

C. Varslingsinnstillinger 

- Varsler: Du kan skru varsler av eller på. Hvis du slår dem av, blir ingen varsler 
eller samtaler sendt til Dot Watch. 

- Samtaler: Du kan få eller avslå et anrop på Dot Watch når en samtale kommer 
inn. 

- Andre: Du kan velge å ta imot varsler fra applikasjoner unntatt samtaler. Hvis du 
velger “Av”, får du ikke varsler på klokken. 

Når det gjelder Android, kan du spesifisere dette for hver applikasjon. Dette er mer 
begrenset med iOS. 

D. Språkinnstillinger 

Brukere kan stille inn ønsket språk for varsler, notater, etc. Brukere kan velge språk 
og punktskrift. 
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E. Firmware-oppdatering 

Du kan sjekke den gjeldende firmware-versjonen og om det finnes nyere firmware-
versjoner. Du kan også oppgradere firmware. 

F. Klokke-informasjon 

Sjekk informasjon som enhetstype, serienummer, firmware-versjon, 
protokollversjon, applikasjonsversjon og OS-versjon. 

G. Fjern paring 

Hvis du vil bruke Dot Watch frittstående, kan du frikoble Dot Watch fra 
smarttelefonen. Vær oppmerksom på at alle data blir tilbakestilt. For iOS-
brukere, fullfør frakoblingen ved å gå til Innstillinger - Bluetooth - velg "glem 
denne enheten" på smarttelefonen. 

2. Brukerstøtte 
A. Kontakt Dot Mate 

Foreløpig bare tilgjengelig i Korea 

B. Kontakt oss via e-post 

Send spørsmål via e-post.  

C. Brukerhåndbok  

Få mer informasjon om hvordan du bruker Dot Watch. 

D. Retningslinjer 

Du kan sjekke vilkår, personvernregler, diagnostikk- og bruksdata samt lisenser for 
åpen kildekode.  

VII. Bruke Dot Watch i punktskriftmodus 
1. Dato og tid 

A. Tid 

Trykk på Velg-knappen fra hjem-visning eller hvilemodus. Klokken viser time og 
minutt uten tallindikatoren. Hvis du trykker på valgknappen en gang til, 
indikerer de to venstre cellene sekunder og de to høyre cellene viser AM 
eller PM. AM / PM vises ikke i 24-timersmodus. 

※ AM: [punkter 1 / 1-3-4] 

※ PM: [punkter 1-2-3-4 / 1-3-4] 



12 

 

B. Dato 

Trykk på valg-knappen 3 ganger, altså ett trykk mer enn når du sjekker sekunder. 
De to venstre cellene viser måneden, og de to høyre cellene viser dagen 
uten tallindikatoren. 

2. Motta varsler 
Dot Watch lar brukere motta varsler fra applikasjonene sine, for eksempel fra 

tekstmeldinger, Facebook, WhatsApp, værapper, e-post, etc. Klokken vil 
vibrere to ganger når den mottar varsler. Varsler vises i punktskrift med 
henholdsvis applikasjonsnavn, avsenderinformasjon, innhold og 
tidsstempel, i denne rekkefølgen. Brukeren kan lese dem ved hjelp av 
berøringssensoren. Den nyeste varslingen vil alltid være varsling nummer 
én. 

A. Lese varsler 

Når du mottar en varsling, vibrerer enheten kort to ganger. Drei kronen nedover 
(mot klokken) en gang til varslingsmenyen. Trykk så på valgknappen, så vil 
antall varsler vises. Du kan flytte en og en melding ved å vri kronen eller 
flytte 10 meldinger av gangen ved å trykke på berøringssensoren. 

Trykk på valgknappen på varslingsnummeret for å lese meldingen. Det er to måter 
å lese en melding på: ved å bruke berøringssensoren eller bruke auto-
scroll-modus ved å trykke på valgknappen. Klokken vil vibrere når det ikke 
er flere meldinger å lese. Om du snur kronen mens du leser meldingen, 
kan du gå tilbake til visning av antall varsler. 

※ Noti: [punkter 1-3-4-5 / 1-3-5 / 2-3-4-5 / 2-4] 

B. Lagre varsler på applikasjonen 

Du kan lagre meldingen på app`en når du leser varslingen; trykk og holder nede 
valgknappen for å lagre. Meldingen vil bli lagret på Dot Watch-appen med 
en kort vibrasjon som bekreftelse.  

C. Slette varsler 

iv. Slette alle 

Hvis du ønsker å slette alle varsler, trykker du på startknappen i 3 sekunder visning 
av antall varsler. Sletting bekreftes med vibrasjoner, og “none” vises 

※ none: [punkter 1-3-4-5 / 1-3-5 / 1-3-4-5 / 1-5] 

v. Slett valgt melding 

Når du leser en bestemt melding, trykk på Hjem-knappen til du kjenner en 
vibrasjon. Den aktuelle meldingen blir slettet, og du vil gå tilbake til 
varslingsmenyen. 
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3. Stoppeklokke 
For å bruke stoppeklokkefunksjonen, vri kronen to ganger mot klokken. Trykk på 

valgknappen for å vise stoppeklokkeskjerm med bokstavene “stop”. Du kan 
starte stoppeklokken ved å trykke på valgknappen en gang, og stoppe 
funksjonen ved å trykke på knappen en gang til. 

Stoppeklokken kan brukes opptil 24 timer. Timer og minutter vises opptil 59 
minutter og 59 sekunder, og etter 60 minutter viser klokken timer og 
minutter. Hvis du trykker på valgknappen, går brukerne tilbake til 
stoppeklokke-skjermen, og etter maksimal tid vil den bli tilbakestilt. 
Stoppeklokken tilbakestilles hvis du bruker andre funksjoner etter å ha satt 
den på pause, og hvis du bruker andre funksjoner uten å pause, vil den 
fortsette å telle. 

※ Stop: [punkter 2-3-4 / 2-3-4-5 / 1-3-5 / 1-2-3-4] 

4. Nedtelling 
Drei kronen tre ganger mot klokken, og trykk på valgknappen på nedtellings-

skjermen. Skjermen for å stille inn tidtakeren vises. Hvis du trykker på 
valgknappen, stoppes timerfunksjonen, og hvis du trykker på knappen en 
gang til, vil funksjonen starte på nytt. Funksjonen kan telle opptil 59 minutter 
og 59 sekunder. Angi minutter med de to venstre cellene og sekunder med 
de to høyre cellene. Du endrer ti og ti med berøringssensoren, eller 
fininstiller en og en med kronen. Trykk deretter på valgknappen for å 
begynne å telle. 

Når nedtellingen er fullført, vises «tout» (timeout) med vibrasjoner for å varsle. 
Trykk på hjem-knappen for å stoppe timervarslingen, ellers blir den 
automatisk stoppet etter 5 minutter. 

※ Timr: [punkter 2-3-4-5 / punkter 2-4 / punkter 1-3-4 / punkter 1-2-3-5] 

※ Tout: [punkter 2-3-4-5 / punkter 1-3-5 / punkter 1-3-6 / punkter 2-3-4-5] 

5. Notat 
Lag et notat på Dot-appen og sjekk notatet ditt på Dot Watch. For å sjekke notat, 

vri kronen fire ganger mot klokken, "memo" vises på displayet. Hvis du 
trykker på valgknappen her, vises antall notater med nummerindikator. 
Hvis det ikke er noen notat, vil “none” vises med punktskrift. 

※ Memo: [punkter 1-3-4 / 1-5 / 1-3-4 / 1-3-5] 

※ None: [punkter 1-3-4-5 / 1-3-5 / 1-3-4-5 / 1-5] 
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6. Annet 
A. Motta samtaler 

Når du har et innkommende anrop, vil Dot Watch vibrere og "call" vises på 
displayet. Det innkommende anropet blir avvist hvis du trykker på Hjem-
knappen, eller anrop-informasjonen vises hvis du trykker på Valg-knappen. 
Innringer-informasjonen vises som navnet som er lagret på enheten eller 
kontaktnummer om den ikke er lagret. 

Når du har mottatt eller avvist samtalen, går displayet tilbake til startskjermen. 

* Når det gjelder Android, kan denne funksjonen begrenses avhengig av 
enhetsmodell og OS-versjon.  

※ Call: [punkter 1-4 / 1 / 1-2-3 / 1-2-3] 

B. Alarmer 

Hvis du stiller inn alarmer på app`en, vil Dot Watch vibrere på det gitte tidspunktet. 
“AI” (alarm) vises på de to venstre cellene. På de to cellene til høyre vises 
nummeret på alarmen med nummerindikator. Alarm nr. 10 vises som nr.0. 

Hvis du trykker på valgknappen eller hvis det ikke gjøres noe, vil alarmen bli satt 
på pause, og den midlertidige alarmen vil vibrere igjen 5 minutter senere. 
Trykk på Hjem-knappen for å slå av alarmen og gå tilbake til startskjermen. 

※ Alarm nr.10: [punkter 1 / 1-2-3 / 3-4-5-6 / 2-4-5] 

C. Finn smarttelefonen min 

Når smarttelefonen er koblet til Dot Watch, trykker du på både Hjem-knappen og 
valgknappen samtidig to ganger, og smarttelefonen vil vibrere og lage lyd. 
Bruk denne funksjonen til å enkelt finne smarttelefonen din. 

7. innstillinger  
A. Bytte klokkemodus 

Trykk på Hjem-knappen - velg-knapp - Hjem-knappen, og trykk deretter og hold 
nede valgknappen for å bytte mellom taktil modus / punktskrift. Enheten vil 
vibrere og varsle om at modusen er endret. 

B. Bytte til omvendt modus 

Trykk på knappene i følgende rekkefølge for å veksle mellom standardmodus og 
omvendt modus: trykk på start-knappen to ganger – velg-knappen to 
ganger – hjem-knappen to ganger – velg-knappen to ganger - trykk deretter 
og hold nede valg-knappen. Modusen byttes med vibrasjoner. 

Legg merke til at valg-knappen og hjem-knappen har «byttet plass», og at kronen 
og berøringssensorene går motsatt vei.  
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C. Endre tid og dato visningsrekkefølge 

vi. Endre timemodus  

Du kan bytte visning fra 12 timers-modus til 24 timers-modus, trykk og hold valg-
knappen. 

vii. Endre datovisningsrekkefølge 

Trykk og hold nede valg-knappen mens du ser på datoen for å endre rekkefølgen 
på måneder og dato - fra MMDD til DDMM og omvendt. 

D. Innstilling av tid og dato 

Når Dot Watch er koblet til smarttelefonen din, kan du ikke angi klokkeslett og dato 
manuelt. To raske vibrasjoner vil indikere at du ikke får tilgang til manuelle 
innstillinger. 

viii. Still klokke 

Fra standby-status trykker du og holder inne både valgknappen og hjem-knappen 
samtidig for å stille klokka manuelt - når “set” vises på klokken, trykk på 
valg-knappen. Still inn tiden ved å vri på kronen for å endre enerne, og bruk 
berøringssensoren til å endre tierne. Still time på de to venstre cellene og 
minutt på de to høyre cellene. Hvis du trykker på valg-knappen her, kan 
brukeren stille inn sekunder på venstre to celler og am / pm på de høyre to 
cellene. Hvis du trykker på valgknappen, vil innstillingen fullføres med 
vibrasjoner. I 24-timersmodus, gjør innstillinger for minutt, før du fullfører.  

※ Set: [punkter 2-3-4 / 1-5 / 2-3-4-5] 

※ AM: [punkter 1 / 1-3-4] 

※ PM: [punkter 1-2-3-4 / 1-3-4] 

ix. Still dato 

Når klokken er koblet til smarttelefon og Bluetooth, er denne innstillingen ikke 
tilgjengelig, og den indikeres med to korte vibrasjoner. Fra startskjermen 
holder du inne både valg-knappen og start-knappen samtidig. Når “set” 
vises på klokken, trykker du og holder nede valg-knappen for å stille inn 
datoen. Året vises med punktskrift. 

For å stille inn datoen, vri kronen opp (+1 år) eller ned (-1 år) for å stille inn året 
eller bruk berøringssensoren til å endre tierens plassering. Etter å ha stilt 
inn året, trykker du på valg-knappen for å gå videre for å stille inn måned 
og dato. Angi måneden på de to venstre cellene og dagen på de to høyre 
cellene. Hvis du trykker på valg-knappen, vil innstillingen fullføres med 
vibrasjoner. 

* Året kan ikke sjekkes på Dot Watch. Året må settes for å få skuddårsdagen på 
riktig år. 
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E. Bluetooth-signal 

Hvis du ønsker å bruke Dot Watch uten å koble til en smarttelefon, kan du slå av 
eller på Bluetooth-signalet. Merk at det kan føre til funksjonsfeil å slå av 
Bluetooth-signalet når enheten er koblet til en smarttelefon. 

Trykk og hold nede valg-knappen på statusskjermen for Bluetooth-tilkobling.  

※ off: [punkter 1-3-5 / 1-2-4 / 1-2-4] 

F. Nullstille 

x. Tilbakestill Bluetooth 

For å koble Dot Watch til en annen smarttelefon, må du tilbakestille Bluetooth-
minnet som er lagret på enheten. Drei kronen to ganger med klokken fra 
startskjermen for å komme til statusskjermbildet for Bluetooth-tilkobling. 
Trykk og hold inne valg-knappen og hjem-knappen samtidig, så vil alle 
punktene heves og senkes med vibrasjoner, og tilbakestillingen starter. 

xi. Tilbakestill innstillingene  

Du kan tilbakestille alle innstillinger som tid, klokkemodus (punktskrift, taktil, 
omvendt), tid og dato, skjerminnstilling og så videre. Forsikre deg om at 
Dot Watch er slått av. Trykk og hold inne både hjem-knappen og valg-
knappen. Tilbakestillingen er nå fullført,  slå på Dot Watch. 
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VIII.  Hvordan bruke Dot Watch i taktil modus 
1. Sjekk tid 
Brukere kan ha kontroll på tiden med antall punkter, ved å trykke på valg-knappen 

på startskjermbildet eller i hvilemodus. Timen vises på de to venstre cellene 
og minuttene på de to høyre cellene. Hvert punkt på de to venstre cellene 
indikerer en time, og hvert punkt på de to høyre cellene indikerer 5 minutt. 

For eksempel, dersom det er 3 punkter på de to venstre cellene, betyr det at klokka 
er 3 og punkt 1-2-4 på den første cellen vil bli vist. Hvis 8 punkter er hevet 
på de to høyre cellene, indikerer det 40 – 44 minutt, og da vil punkt 1-2-3-
4-5-6 på den tredje  cellen vises og punkt 1-4 i den fjerde cellen vises.. 

Trykk på valgknappen en gang til for å sjekke de nøyaktige minuttene. De to 
venstre cellene viser antall tiere og de to høyre cellene viser antall enere. 
For eksempel når det kommer til 44 minutter heves punktene 1-2-4-5 to 
ganger. 

2. Motta meldinger 
Dot Watch lar brukere motta meldinger fra applikasjonene sine, for eksempel fra 

SMS, Facebook, WhatsApp, vær-apper, e-post, etc. Klokken vil vibrere to 
ganger når den mottar meldinger. Varsler vises i punktskrift med 
henholdsvis applikasjonsnavn, avsenderinformasjon, innhold og tidspunkt, 
i den rekkefølgen. Brukeren kan lese meldingene, og bla i dem ved å bruke 
berøringssensoren. Den nyeste meldingen vil alltid være melding nummer 
én. 

A. Lese meldinger 

Drei kronen nedover (mot klokken) en gang til meldingsmenyen. Trykk på valg-
knappen på meldingsmenyen, så vil antall meldinger vises. Du kan flytte til 
hver melding ved å vri kronen eller flytte 10 meldinger av gangen ved å 
trykke på berøringssensoren. 

Brukere kan sjekke meldingsnummeret med antall punkter og den andre  cellen vil 
vise tierplassen og tredje og fjerde celle vil vise enhetens siffer. For 
eksempel når det kommer til melding nr.27, vil punktene 1-4 fra den andre 

cellen, 1-2-3-4-5-6 punktene fra den tredje cellen og en pinne i den fjerde 
cellen være hevet. 

Trykk på valg-knappen på meldingsnummeret for å lese meldingen. Det er to måter 
å lese en melding på: ved å bruke berøringssensoren eller bruke auto-
scroll-modus ved å trykke på valg-knappen. Klokken vil vibrere når det ikke 
er flere meldinger å lese. Når du snur kronen mens du leser meldingen, 
kan brukerne gå tilbake til menyen der antall meldinger vises. 

※ «Noti»: [punkter 4-5-6 / 2-6 / 3-5 / 1-2-3] 
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※ Hvis det ikke er noen ny melding «none»: [punkter 1-3-4-5 / 1-3-5 / 1-3-4-5 / 1-
5] 

B. Lagre meldinger på applikasjonen 

Om du vil lagre meldingen etter at du har lest den, trykker du og holder nede valg-
knappen for å lagre. Meldingen blir lagret på Dot Watch-appen, bekreftet 
med vibrasjoner. 

C. Slette varsler 

xii. Slette alle 

Hvis du ønsker å slette alle varsler, trykker du på start-knappen i 3 sekunder fra 
menyen der antall meldinger vises. Dette bekreftes med en vibrasjon, og 
«none», som betyr ingen meldinger, vises. 

※ none: [punkter 1-3-4-5 / 1-3-5 / 1-3-4-5 / 1-5] 

xiii. Slett valgt melding 

Når du leser en melding, trykk på Hjem-knappen til du kjenner en vibrasjon. Den 
aktuelle meldingen vil bli slettet, og brukerne vil gå tilbake til 
meldingsmenyen. 

3. Stoppeklokke 
For å bruke stoppeklokkefunksjonen, vri kronen to ganger mot klokken. Trykk på 

valg-knappen for å vise stoppeklokkeskjermen. Du kan starte og stoppe 
stoppeklokken ved å trykke på valg-knappen. 

Stoppeklokken kan brukes opptil 6 minutter og 59 sekunder. Den første cellen viser 
antall minutter med antall punkter. Den andre cellen viser tierne for antall 
sekunder, og de to siste cellene viser enerne for sekunder. Hvis du trykker 
på og holder nede valgknappen, nullstilles stoppeklokken. Den 
tilbakestilles også etter maksimal tid. Stoppeklokken tilbakestilles hvis du 
bruker andre funksjoner etter pause. Hvis du bruker andre funksjoner uten 
å pause, vil den fortsette å telle. 

※ Stop: [punkter 4-5-6 / 1-2-3] 

4. Timer 
Drei kronen tre ganger mot klokken, og trykk på valgknappen. Deretter vises timer-

standby-skjermen. Hvis du trykker på valgknappen, starter timer-
funksjonen, og hvis du trykker på knappen en gang til, blir funksjonen satt 
på pause. Funksjonen kan telle opptil 4 minutter. Hvert punkt indikerer 10 
sekunder, som vil si at en vertikal linje med tre punkter betyr 30 sekunder. 
Punkt 1 av første celle begynner å blinke, og etter 30 sekunder vil punkt 1-
2-3 heve seg. Etter det blinker punkt 4 av den første cellen til 60 sekunder, 
og da vil alle punktene på den første cellen heves. 
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Når nedtellingen er fullført, vises timeout-skjermen. Trykk på Hjem-knappen for å 
fullføre funksjonen. Timeren tilbakestilles ved å trykke og holde nede valg-
knappen, eller ved å flytte til andre menyer etter pause. Funksjonen 
fortsetter å telle ned hvis du flytter til andre menyer uten å pause. 

※ Timer Screen: [Første celle har punkt 1-2-3-4-6 / andre celle har punkt 1-2-4-6] 

※ Time Out: [Tredje celle har punkt 1-3-4-6 / fjerde celle har punkt 1-3-4-5-6] 

5. Notat 
Lag et notat, også kalt memo, på Dot-appen og sjekk notatet ditt på Dot Watch. 

App`en kan lagre opptil 10 notater. For å sjekke notatet, vri kronen fire 
ganger mot klokken. Hvis du trykker på valg-knappen her, vises antall 
notater som antall punkter. Den andre cellen viser tierne, og den tredje og 
fjerde cellen indikerer enerne. 

For eksempel for notat nr.8, vil det vises punkt 1-2-3-4-5-6 i tredje celle og punkt 
1-4 i den fjerde cellen, totalt 8 punkter. Snu kronen til du finner notatet du 
vil lese, og trykk på valg-knappen. Notater kan leses med 
berøringssensoren. App`en kan lagre opptil 10 notater, og hvis det ikke er 
lagret et notat, vises “none”. 

※ Memo: [punkt 1-2-3-4-6 / 1-3-4-6 / 1-3-4-6 / 1-3-4-5-6] 

※ None: [punkt 1-3-4-5 / 1-3-5 / 1-3-4-5 / 1-5] 

6. Annet 
A. Motta samtaler 

Når du har et innkommende anrop vil Dot Watch vibrere. 

Ved å trykke på hjem-knappen, kan du avvise samtalen, og ved å trykke på valg-
knappen vises innringer-informasjonen. Informasjonen vises som et lagret 
navn eller lagret kontaktnummer. Når du har mottatt eller avvist samtalen, 
går displayet tilbake til startskjermen. 

* Når det gjelder Android, kan denne funksjonen begrenses avhengig av 
enhetsmodell og OS-versjon.  

※ Samtalevisning: [1. , 2. , 3. celle punkt 2-5 / 4. celle punkt 2-4 og 2-6 vekselvis] 

B. Alarmer 

Hvis du stiller inn alarmer på app`en, vil Dot Watch vibrere på det gitte tidspunktet. 
“AI” (alarm) vises på de to venstre cellene. På de to cellene til høyre vises 
nummeret på alarmen med nummerindikator. I de to cellene til høyre vises 
antall alarmer med antall punkter. 

Hvis du trykker på valgknappen eller hvis det ikke gjøres noe, vil alarmen bli satt 
på pause, og den midlertidige alarmen vil vibrere igjen 5 minutter senere. 
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Trykk på Hjem-knappen for å slå av alarmen og gå tilbake til startskjermen. 
For eksempel vil alarmen nr. 4 vises med alarmbokstaver, og nr.4 

※ Alarmbokstaver: [punkt 1-2-3-4-6 / 1-3-5-6] 

※ nr. 4: [punkt 1-2-4-5] 

C. Finn smarttelefonen min 

Når smarttelefonen er koblet til Dot Watch, trykker du på både Hjem-knappen og 
valg-knappen samtidig to ganger, og smarttelefonen vil vibrere og lage lyd. 
Bruk denne funksjonen til å enkelt finne smarttelefonen din. 

7. Innstillinger  
A. Bytte klokkemodus 

Trykk på Hjem-knappen - velg-knapp - Hjem-knappen, og trykk deretter og hold 
nede valgknappen for å bytte mellom taktil modus / punktskrift. Enheten vil 
vibrere og varsle om at modusen er endret. 

B. Bytte til omvendt modus 

Trykk på knappene i følgende rekkefølge for å veksle mellom standard modus og 
omvendt modus: trykk på start-knappen to ganger – velg-knappen to 
ganger – hjem-knappen to ganger – velg-knappen to ganger - trykk deretter 
og hold nede valg-knappen. Legg merke til at valg-knappen og hjem-
knappen har «byttet plass», og at kronen og berøringssensorene går 
motsatt vei.  

C. Innstilling av tid og dato 

Når Dot Watch er koblet til smarttelefonen din, kan du ikke angi klokkeslett og dato 
manuelt. To raske vibrasjoner vil indikere at du ikke får tilgang til manuelle 
innstillinger. Hvis du trykker på og holder velg-knappen og hjem-knappen 
sammen, vises innstillingsskjermen, og ved å trykke på valg-knappen, kan 
brukerne stille inn klokkeslettet. Endre tiden ved å vri på kronen for å endre 
enerne nummer, og bruk berøringssensoren til å endre tierne. De to venstre 
cellene viser timer, og de to høyre cellene viser minutter. Trykk på valg-
knappen for å fullføre tidsinnstillingen. 

※ klokkeslett-skjerm: [Andre celle viser punkt 1-2-3-4-6 / tredje celle viser punkt 1-
3-4-5-6] 

D. Bluetooth-signal 

Hvis du vil bruke Dot Watch uten å koble til en smarttelefon, kan du slå av eller på 
Bluetooth-signalet ved å trykke på valgknappen på skjermen for Bluetooth-
tilkobling. Merk at det kan føre til funksjonsfeil å slå av Bluetooth-signalet 
når enheten er koblet til en smarttelefon. 

※ Vises når Bluetooth-signalet er av: [punkt 2-5 / 2-5 / 2-5 / 2-5] 
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E. Nullstille 

xiv. Tilbakestill Bluetooth 

For å koble Dot Watch til en annen smarttelefon, må du tilbakestille Bluetooth-
minnet som er lagret på enheten. Drei kronen to ganger med klokken fra 
startskjermen for å komme til statusskjermbildet for Bluetooth-tilkobling. 
Trykk og hold inne velg-knappen og hjem-knappen samtidig, da hever og 
senker alle punktene seg med vibrasjoner, og tilbakestillingen starter. 

xv. Tilbakestill innstillingene 

Du kan tilbakestille alle innstillinger som tid, klokkemodus (punktskrift, taktil, 
reversert), tid og dato, skjerminnstilling og så videre. Forsikre deg om at 
Dot Watch er slått av. Trykk og hold inne både hjem-knappen og valg-
knappen. Når tilbakestillingen er fullført, slå på Dot Watch. 
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IX. Forholdsregler for håndtering og sikkerhet 
Denne håndboken kan være forskjellig avhengig av programvareversjonen av 

enheten, modellen og brukerinnstillingen til enheten. Enheten kan brukes 
til andre formål. Dot Watch kan bli skadet om den blir utsatt for elektrisk 
støt. 

- Hold Dot Watch tørr. Fuktighet og alle typer væsker kan forårsake funksjonsfeil. 

- Ikke bruk enheten i støvete, skitne områder. Det kan gjøre at enheten ikke virker 
godt. 

- Dot Watch inneholder magneter. Ikke oppbevar Dot Watch i nærheten av 
magnetfelt. 

- Bruk produsentgodkjent tilbehør. Hvis du bruker tilbehør som ikke er godkjent av 
Dot Incorporation kan det føre til at enheten ikke fungerer som den skal, og 
Dot Incorporation kan ikke være ansvarlig for brukerens sikkerhet. 

- Ikke rør klokkeskjermen når punktcellene beveger seg, dette kan påvirke hvilke 
punkter som heves. Om dette skjer, prøv en gang til.  

- Det kan hende at Dot Watch ikke viser punktskriften riktig om klokken holdes 
oppned. 

- Spesifikasjonene til Dot Watch kan endres uten varsel for å gi bedre ytelse. 

- Ikke endre firmware eller app`en. Det kan føre til at enheten ikke fungerer som 
den skal eller blir skadet, og garantien blir ugyldig. 

- Dot Incorporation er ikke ansvarlig for eventuelle skader som kan oppstå på grunn 
av elektrisk interferens med Dot Watch. 

- Temperaturen på enheten kan stige når den lades. Ladingen kan stoppe 
midlertidig hvis temperaturen blir for høy. 

 

[Fare for tordenvær] 

Når det er kraftig lyn og torden, anbefales det at du ikke bruker enheten. Koble 
laderen fra strømkilden. Det kan forårsake personskader eller forårsake 
brann. 

  

[Bruk i begrensede områder] 

Ikke bruk enheten i områder der bruk av elektronisk enhet er forbudt, for eksempel 
på fly, sykehus osv. Det kan forstyrre radioen og de elektroniske 
navigasjonsinstrumentene til flyet. 
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[Forholdsregler ved demontering] 

Ikke demonter eller gi enheten støt. Det kan være fare for elektrisk støt, kortslutning 
eller brann. Eventuelle endringer på enheten din kan føre til at 
produsentens garanti blir ugyldig. 

Bruk aldri en skadet enhet. Det kan forårsake brann eller kortslutning. Kontakt 
leverandøren for service. 

 

[Forholdsregler om lading] 

Forsikre deg om at USB-kabelen er riktig tilkoblet ladeutstyret. 

Ikke bøy eller ødelegg ladekabelen. Dette kan skade kabelen og forårsake brann 
eller elektrisk støt. 

Ikke plasser tunge materialer på laderen. 

Ved rengjøring anbefales det å koble fra kabelen, da det kan være fare for brann 
eller elektrisk støt. 

Unngå vibrasjoner eller støt, og koble fra laderen når den ikke er i bruk. 

Ikke bruk laderen hvis USB-kontakten er løs eller skadet. Hvis tilkoblingen er 
ustabil, kan det føre til skade eller antenning. 

  

[Forholdsregler ved høy temperatur og fuktighet] 

Ikke bruk enheten i varme eller fuktige omgivelser. Slå av enheten og tørk den når 
den er våt. Ikke utsett enheten for direkte sollys eller ekstreme temperaturer 
i lengre perioder (for eksempel på bilens instrumentpanel), eller miljøer 
med høye temperaturer og høy luftfuktighet. Enheten kan eksplodere eller 
slutte å fungere. Det anbefales å bruke Dot Watch når temperaturen er 
mellom 0 og 40 grader. 

  

[Kjemiske forsiktighetsregler] 

Ikke bruk kjemikalier som alkohol, benzen, aceton, etc. for å rengjøre enheten. Det 
kan forårsake brann. Rengjør enheten og laderen med en myk klut. 

  

[Forsiktighetsregler om kortslutning] 

Ikke oppbevar Dot Watch med metallgjenstander som mynter, nøkler og 
halskjeder. Hvis ladeterminalene (på undersiden) er i kontakt med 
metallgjenstander, kan enheten eksplodere. 
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[Forsiktighetsregler om barn og kjæledyr] 

Oppbevar enheten, laderen og deler borte fra barn og kjæledyr.  

Enheten kan forårsake elektrisk støt eller eksponering for elektromagnetiske 
bølger når den er skadet eller i kontakt med spytt. Forsikre deg om at barn 
og kjæledyr ikke svelger enheten. 

Å svelge eller bite enheten, lader eller deler kan forårsake kvelning, eksplosjon og 
brann.  

  

[Forholdsregler for farlig område] 

Ikke bruk enheten i eksplosjonsfarlige områder. Det kan påvirke høyfrekvent utstyr 
i nærheten. Ikke lagre enheten på ustabilt underlag. Hvis enheten din faller, 
kan den bli skadet eller føre til personskade. 

  

[Forsiktighetsregler for brann] 

Ikke dekk enheten med tepper eller lignende ved bruk eller under lading.  

Sørg for å resirkulere den riktig, den skal ikke kastes i restavfallet. Det kan 
forårsake brann, eksplosjon og ødeleggelse av miljøet. 

  

[Forholdsregler mot hudskader] 

Når du bruker enheten i lang tid, kan temperaturen på overflaten på enheten stige. 
Hvis du fortsetter å bruke enheten på denne måten, kan det føre til 
hudflekker, pigmentering eller svie. Hvis enheten forårsaker allergisk 
reaksjon, må du slutte å bruke enheten umiddelbart og oppsøke lege. 

  

[Forholdsregler om lagring] 

Når enheten ikke er i bruk, koble ladekabelen fra stikkontakten og lagre den på et 
trygt sted. 

[Forholdsregler om batteri] 

- I varme eller fuktige omgivelser kan det hende at batteriet ikke lades skikkelig, 
eller det kan tømmes raskere enn vanlig.  

- Ikke utsett enheten for direkte sollys eller bruk den et sted med høy luftfuktighet, 
for eksempel et bad. 

- Hvis du vil bruke enheten igjen etter at du ikke har brukt den på en stund bør 
du full-lade enheten først. 

- Å fjerne batteriet med makt kan ødelegge enheten. 
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- Ikke demonter, skad og bygg om enheten eller utsett den for væsker.  
- Koble fra laderen når ladingen er fullført for å redusere strømforbruket. 
- Send både enheten og laderen når du sender Dot Watch til servicesenter for å 

få den reparert på grunn av et batteriproblem. 
- Hvis enheten blir for varm under lading, må du bruke hansker eller lignende når 

du kobler enheten fra laderen. 
- Ekstreme temperaturer kan forårsake skade på enheten. I denne situasjonen 

må du koble fra USB-kabelen og kontakte servicesenteret.  
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X. Komponenter og spesifikasjoner 
1. I pakken 
Enhet: Dot Watch 

Modell: DW-01 

Lader: Magnetisk lader 

Produsent: Dot Incorporation 

Laget i: Sør-Korea 

Braille Manual: hurtigveiledning (engelsk) 

Garanti 

Beskyttelseslag 

* Beskyttelseslaget er montert på Dot Watch ved levering, og det følger med ekstra 
beskyttelseslag.  

Hvis du har spørsmål om manglende komponenter, problemer med komponenter 
eller kjøp av komponenter, kan du kontakte selgeren eller nettstedet: 
https://www.dotincorp.com 

2. spesifikasjoner 
[PLATTFORM] 

Plattform: Trådløs MCU-plattform 

Bluetooth: Bluetooth LE (Low Energy) 4.2 

[DISPLAY] 

Celler: 4 punktskriftceller med 6 punkter hver 

[FUNKSJONER] 

Knapper / bryter: 2 knapper, 1 krone  

Motor: Horisontal Vibrasjons-Motor 

Sensorer: To berøringssensorer foran 

[Batteri] 

Batteri: DC3.7V 400mAh Li-Polymer-batteri 

[Lader] 

Lader: USB B Type DC5V Dockingstasjon 

[DIMENSJONER] 
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Hus: 43,0 D x 12,5 T (mm) 

Rem: 22 x 210 (Liten) / 250 (Stor) (mm) 

Lader: 45,0 D x 7,0 T (mm) 

[VEKT] 

Hus: 27g 

Rem: 8g 

Lader: 20g 

Alt innhold i pakken: Rundt 500 g 

[MATERIALE] 

Hus: 6000-serie aluminium 

Rem: Vevd, magnetisk netting  

Lader: plast 

[FARGE] 

Foran: Off-White 

Hus: Sølv 

Rem: Sølv 

Lader: Grå 

[SERTIFISERING] 

Sør-Korea: KC (R-CRM-D0T-DW01) 

Europa: CE2200 ROHS, WEEE 

United Sates of America: FCC (ID: 2AKDG-DW01) 

Kina: SRRC (CMIT ID: 2017DJ2939) 

Japan: TELEC (208-170092) 

Internasjonale standarder: SIG Bluetooth 
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Kontaktinfo Norge: 

Aasto Hjelpemidler AS 

Telefon 47462722 

 

www.aasto.no 

post@aasto.no 
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