
Bruksanvisning

12/24-timmarsvisning
I Tidvisningsfunktionen, tryck D för att växla mellan 12 eller 24-timmarsvisning.
• Med 12-timmarsvisning visas PM-indikatorn (P) i klockans alla funktioner.

Alarm

Modul
3196

 Tidvisning

Inställning av tid och datum
1. Tryck och håll inne A Tidvisningsfunktionen tills

sekundvisningen blinkar.
2. Tryck C för att växla mellan:

Att ställa in alarmtid

• Tryck C för att växla mellan klockans funktioner.
• Tryck B för att tända bakgrundsbelysningen.
• I klockans alla funktioner, tryck och håll inne C i ca 2 sekunder för att återgå till Tidvisningsfunktionen.

3. När någon siffra blinkar, tryck D för att öka
värdet, håll inne för snabbstegning.

• Vid sekundinställning, tryck D för att nollställa.
Om Du trycker D när sekundsiffrorna är inom
30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut
läggs till. Om sekundsiffrorna är inom 00 till
29 förblir minutsiffrorna oförändrade.

4. Tryck A för att avsluta.
• Årtal kan ställas in mellan 2000 och 2099
• Veckodagen visas automatiskt om rätt datum

är angivet i klockan.
• Klockan gör automatiskt justering vid skottår.

Du kan ställa in fem av varandra multifunktionsal-
arm.När alarmet är aktiverat ger klockan signal
på inställd tid. Ett av alarmen kan ställas in som
alarmtyp engångs eller snooze. Snoozealarm ger
repetition av alarmsignalen var femte minut och
upp till 7 gånger.
Timsignalen ger två korta signaler varje hel timme.
• Alarmen är numrerade mellan 1 och 5
• Alarm 1 kan ställas in som engångsalarm eller

snoozealarm.

Alarmtyper
• Dagligt alarm

Ställ in timmar och minuter. Denna inställning
ger alarm vid denna tid varje dag.

• Datum alarm
Ställ in datum, timmar och minuter.

• 1-månadsalarm
Ställ in månad, timmar och minuter.

• Månadsalarm
Ställ in dag, timmar och minuter.

1. I Alarmfunktionen, tryck D för att välja alarm.

Tryck

Tidvisning Stoppur VärldstidTimerAlarm

Månad - Dag

Veckodag

Timmar : Minuter

PM-indikator

Sekunder

Sekunder Timmar Minuter

Dag Månad År

2. Tryck och håll inne A tills siffrorna för timmar börjar blinka.
• Alarmet aktiveras automatiskt.
3. Tryck C för att växla mellan:

Alarmtid
(Timmar : Minuter)

Alarmdatum
(Månad - Dag)

Alarmnummer

Timmar Minuter Månad Dag

4. Tryck D för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.
• Dagligt alarm och Månadsalarm

Ställ in – för månad, tryck D tills – visas.
• Dagligt alarm och 1-månadsalarm som ej innehåller veckodag

Ställ in – – för dag, tryck D tills – – visas mellan 1 och 31.
• När 12-timmarsvisning är aktiverad, var noga med att kontrollera förmiddag

(PM-indikator visas ej) och eftermiddag (PM-indikator visas).
5. Tryck A för att avsluta.

Alarmfunktion
Alarmsignalen ljuder på inställd tid och i ca 10 sekunder. När alarmet är inställt
som snoozealarm, repeteras larmsignalen upp till 7 gånger med 5 minuters
intervall.
• För att stoppa en alarmsignal, tryck valfri knapp.
• För att avaktivera Snoozealarmet, visa inställningsfunktionen för Tidvisnings-

funktionen eller alarm 1 under pågående 5-minutersintervall.

Test av alarmsignal
Tryck och håll inne D i Alarmfunktionen för att testa alarmsignalen.

Alarm ON

Alarm 2 till 5 och Timsignal ON/OFF
1. I Alarmfunktionen, tryck D för att välja alarm 2

till 5 eller Timsignal (:00).
2. När alarmet är vald, tryck A för att växla mellan

ON eller OFF
• Indikatorn för aktivt alarm visas i nedre delen

av displayen i klockans alla funktioner.
• Indikatorn för Snoozealarm blinkar under på-

gående snoozeperiod.

Engångsalarm Snoozealarm Alarm
OFF ON ON

Timsignal ON

Alarm 1 - funktion
1. I Alarmfunktionen, tryck D för att välja alarm 1.
2. Tryck A för att växla mellan funktion enligt följande:

3238


