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Kom igång med klockan!
Sätt i ett 1.5V batteri (R6) i batterifacket på undersidan enligt märkning. 
Visarna flyttar sig till klockan 4, 8 eller 12. Tiden kommer att ställas in 
automatiskt inom 2-10 minuter. Om mottagningen inte fungerar kan det 
bero på atmosfäriska störningar, låt då klockan stå över natten, då dessa 
störningar är mindre nattetid, vilket medför att mottagning kan ske lättare.

Alarm funktioner

Ställ in alarmtid
Vrid på alarmratten (2) moturs till den röda visaren står vid önskad 
väckningstid, vrid aldrig alarmratten åt andra hållet, det kan skada urverket.

Aktivera alarm
Tryck reglaget (3) uppåt till ON. Alarmet ljuder och urtavlan lyser i 5 sekun-
der vid den inställda tiden.

Stäng av alarm
Tryck ner reglaget (3) till OFF.

Repetitionsväckning (Snooze)
Tryck på knappen (4) överst på klockan. Larmet kommer att ljuda igen om 
4-5 minuter. Snooze-funktionen kan användas upp till 6 gånger inom max 
30 minuter efter inställd tid.

Automatisk avstängning
Summern stängs av efter 2 minuter om inte alarmet blir avstängt, det 
aktiveras automatiskt efter 12 timmar på den inställda tiden.

Belysning
Tryck snabbt på knappen (4) överst på klockan för att tända urtavlans 
belysning i ca 5 sekunder.
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Radio-kontrollerad klocka Nr: 31-2426, 31-2427



Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. 

SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se  
Internet: www.clasohlson.se

NORGE • KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundtjenesten@clasohlson.no 
Internet: www.clasohlson.no

Radiostyrda klockor
Den radio-kontrollerade klockan ger dig mycket exakt tid, som 
styrs med en radiosignal som sänds från ”Physikalisch-Techni-
schen Bundesanstalt” (PTB) i Tyskland, och styrs av fyra st atom-
ur som har en medel-avvikelse på mindre än 1 sekund på 
2 millioner år.
PTB sänder tidssignalen (DCF77, 77.5kHz) kontinuerligt från 
Mainflingen, 25 km sydost om Frankfurt (am Main). Signalen för-
väntas täcka in ett område med radie av 2000 km från sändaren. 
Terrängegenskaper och byggnader kan minska räckvidden hos 
signalen. (se text nedan).
PTB har hemsidan på adress http:/www.ptb.de om du är 
intresserad av mera information.

Räckvidden hos radiosignalen styrs, liksom vid all trådlös 
överföring, av många faktorer. Mottagningen kan försämras 
av följande:
• Stort avstånd till sändaren.
• Berg och dalar, eller höga hus i närheten.
• Närhet till järnväg, kraftledning eller elkablar.
• Betongväggar och plåtväggar.
• Dåligt väder.
• Slutligen kan signalen vara svår att nå om man är i ett fordon 

i rörelse.

Klockan bör placeras minst 1,5-2 meter från störkällor som 
TV-apparater, datorer etc.

Om mottagningen inte fungerar kan det bero på atmosfäriska 
störningar, på natten är dessa störningar vanligen mindre, vilket 
medför att mottagning kan ske. 
Om klockan tar emot signalen en gång per dygn blir avvikelsen 
mindre än en halv sekund under dessa 24 timmar.




