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

SVERIGE • KUNDTJÄNST  TEL: 0247/445 00, FAX: 0247/445 09, E-POST: kundtjanst@clasohlson.se, INTERNET: www.clasohlson.se       

Ver. 001-200602
Väckarklocka radiokontrollerad Artikelnummer: 31-4185
Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan 
för framtida bruk.

Produktbeskrivning
Radiokontrollerad väckarklocka.
- Datumvisning
- Stegrande alarm med repetition
- Gul bakgrundsbelysning med nattljus

Radiokontrollerad
En radiokontrollerad klocka ger dig mycket exakt tid som styrs av atomuret 
i Braunschweig Tyskland (gångnoggrannhet ± 1 sekund på 1 miljon år). 
Urverken innehåller en radiomottagare som avkodar tidssignalen (långvåg 
77,5 kHz) och justerar. Sändarens räckvidd är ca 2000 km d.v.s. norr om 
Umeå är den ej tillförlitlig. Urverken har också ett noggrant kalibrerat 
quartsverk med 32 kHz svängningar som sköter driften.

Knappar

Användning

Sätta i batterierna
1. Ta bort batteriluckan på klockans undersida genom att skjuta den 

bakåt.
2. Sätt i 2 st. C/LR14-batterier. Se till att vända batterierna rätt enligt 

märkningen i batterifacket.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.

Ställa in klockan
1. Tryck en gång på SET. Årtalet blinkar i displayen. 
2. Använd ”+” eller ”-” för att ändra årtalet.
3. Tryck på SET. Månad och datum blinkar. 
4. Tryck eller håll in ”+” eller ”-” för att ändra datumet. Veckodagen 

ändras automatiskt efter år och datum.
5. Tryck på SET. Tidsangivelsen blinkar i displayen.
6. Använd ”+” eller ”-” för att ställa tiden.
7. Tryck på SET. 12H eller 24H blinkar i displayen. Använd ”+” eller 

”-” för att ställa 12 eller 24-timmarsvisning.
8. Tryck på SET för att spara inställningarna och gå tillbaka till 

normalläget.
Tips! Håll ner ”+” eller ”-” för att snabbare ställa datum/tid.

Automatiskt uppdatering av tiden
- Klockan söker efter tidssignalen 8 gånger/dygn och justerar tiden 

automatiskt efter denna.
- Sökning av tidssignalen kan även startas manuellt. Tryck in WAVE 

[ 7 ] för att starta sökningen. Tornsymbolen blinkar i displayen när 
sökningen pågår.

Ställa in alarmet
1. Tryck en gång på ”+” eller ”-”. AL tänds i displayen och alarmtiden 

visas.
2. Använd ”+” eller ”-” för att ändra alarmtiden.
3. Klockan sparar inställd alarmtid och går tillbaka till normalläget efter 

ca 5 sekunder om ingen knapp trycks in.

Använda alarmet
1. Ställ in alarmtiden enligt instruktionen ovan.

2. Sätt omkopplaren [ 5 ] i läge ALM ON.  visas i displayen när 
alarmet är aktiverat. Alarmet ljuder nu varje dag vid den inställda 
tiden.

3. När alarmet ljuder, använd SNOOZE/LIGHT [ 6 ] för att stänga av 
alarmet.

4. För att helt stänga av alarmet, sätt omkopplaren [ 5 ] i läge ALM 
OFF.

Repeterad väckning
1. Ställ in alarmtiden enligt instruktionen ovan.

2. Sätt omkopplaren [ 5 ] i läge SNOOZE.  och Zz visas i displayen 
när alarmet är aktiverat.

3. När alarmet ljuder, använd SNOOZE/LIGHT [ 6 ] för att tillfälligt 
stänga av alarmet. Alarmet repeteras nu igen var 5: e minut.

4. För att helt stänga av alarmet, sätt omkopplaren [ 5 ] i läge ALM 
OFF.

Använda nattbelysningen
Klockan kan automatiskt tända bakgrundsbelysningen vid en förutbestämd 
tidpunkt. Nattbelysningen hålls då tänd i 6 timmar.
1. Tryck en gång på NL SELECT [ 8 ]. ”ON” eller ”OFF” blinkar i 

displayens nedre del.
2. Använd ”+” eller ”-” för att sätta nattbelysningen i läge ”ON”.
3. Tryck på NL SELECT [ 8 ] igen, tidsangivelsen blinkar.
4. Använd ”+” eller ”-” för att ställa tiden. Bekräfta tiden med ett tryck 

på NL SELECT [ 8 ]. Klockan återgår till normalläget.
5. För att avaktivera funktionen, sätt nattbelysningen i läge ”OFF” i steg 2.

Skötsel och underhåll
Torka av med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel 
eller starka lösningsmedel.

Felsökningsschema
Ingen tidssignal erhålls
Om ingen tidssignal erhålls, prova att placera klockan på ett annat ställe, 
ex. i närheten av ett fönster.
Mottagning av tidssignalen kan försämras av följande:
- För långt avstånd till sändaren. (Sändarens räckvidd är ca 2000 km 

d.v.s. norr om Umeå är den ej tillförlitlig.)
- Berg och dalar, eller höga hus i närheten.
- Närhet till järnväg, kraftledning, motorväg eller fl ygplats.
- Betongväggar eller elkablar i närheten.
- Dåligt väder.
- Metallstrukturer i närheten. (plåt, nät etc.)

Avfallshantering
När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala 
föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifi kationer
Mått BxDxH: 95x85x85 mm
Batterityp: 2 x C/LR14 (ingår)

1. SET – Används för att ställa in tid och alarm
2. – 
3. +
4. RESET – Återställer klockan
5. SNOOZE/ALM ON/ALM OFF – Används för att aktivera alarmet
6. SNOOZE/LIGHT – Repeterad väckning / Belysning
7. WAVE – Sök efter tidssignal
8. NL SELECT – Aktivering och inställning av nattljus

Säkerhet
- Ta alltid ur batterierna då klockan inte används under längre perioder. 

Batterierna kan börja läcka och orsaka skada på apparaten.
- Utsätt aldrig apparaten för höga temperaturer, stötar, fukt eller väta.
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Vekkerur, radiokontrollert Artikkelnummer: 31-4185
Les hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til seinere bruk.

Produktbeskrivelse
Radiostyrt vekkerur.
- Viser dato
- Tiltagende alarm med repetisjon
- Gul bakgrunnsbelysning med nattlys

Radiokontrollert
Den radiokontrollerte klokken gir deg eksakt tid, som styres av atomuret 
i Braunschweig, Tyskland (nøyaktighet på ±1 sekund på 1 million 
år). Urverket inneholder en radiomottaker, som kalibrerer tidssignalet 
(langbølge 77,5 kHz). Senderens rekkevidde er ca. 2000 km, d.v.s. at den 
i Norge når omtrent til Steinkjer. Urverket har også et korrekt kalibrert 
quartsurverk, med 32 kHz svingninger, som besørger driften.

Knapper

Bruk

Sette i batteriene
1. Ta bort batterilokket fra klokkens underside, ved å skyve det bakover.  
2. Sett 2 stk. C/LR14-batterier i batteriholderen. Påse at batteriene blir 

plassert riktig. Se merking i batteriholderen. 
3. Sett tilbake lokket.

Stille inn klokken
1. Trykk en gang på SET. Årstallet blinker i displayet. 
2. Bruk ”+” eller ”-” for å endre årstallet.
3. Trykk på SET. Måned og dato blinker. 
4. Trykk eller hold inne ”+” eller ”-” for å forandre dato. Ukedagen 

forandres automatisk når dato og år stilles inn. 
5. Trykk på SET. Tidsangivelsen blinker i displayet.
6. Bruk ”+” eller ”-” for å stille tiden.
7. Trykk på SET. 12H eller 24H blinker i displayet. Bruk ”+” eller ”-” 

for å stille 12 eller 24-timers visning.
8. Trykk på SET for å lagre innstillingene og gå tilbake til 

normalposisjonen.
Tips! Hold inne ”+” eller ”-” for å få stilt dato og tid raskere.  

Automatisk oppdatering av tiden
- Klokken søker etter tidssignalet 8 ganger/døgn, og justerer tiden 

automatisk etter dette.
- Søking av tidssignalet kan også startes manuelt. Trykk inn WAVE 

[ 7 ] for å starte søkingen. Tårnsymbolet blinker i displayet, når 
søkingen pågår.

Stille inn alarmen
1. Trykk en gang på ”+” eller ”-”. AL tennes i displayet og alarmtiden 

kommer opp.
2. Bruk ”+” eller ”-” for å forandre alarmtiden.
3. Klokken lagrer innstilt alarmtid og går tilbake til normalposisjonen 

etter ca. 5 sekunder, dersom ingen knapp trykkes inn.

Bruk av alarmen
1. Still inn alarmtiden som beskrevet ovenfor.
2. Sett omkobleren [ 5 ] i posisjon ALM ON.  vises i displayet 

når alarmen er aktivert. Alarmen vil nå varsle hver dag ved den 
forhåndsinnstilte tiden.

3. Når alarmen varsler, bruk SNOOZE/LIGHT [ 6 ] for å skru den av. 
4. For å skru alarmen helt av, sett omkobleren [ 5 ] i posisjon ALM 

OFF.

Repetisjonsvekking
1. Still inn alarmtiden som beskrevet ovenfor. 
2. Sett omkobleren [ 5 ] i posisjon SNOOZE.  og Zz vises i displayet 

når alarmen er aktivert.
3. Når alarmen varsler, brukes SNOOZE/LIGHT [ 6 ] for å skru den 

midlertidig av. Alarmen vil nå repetere hvert 5. minutt.  
4. For å skru alarmen helt av, sett omkobleren [ 5 ] i posisjon ALM OFF.

Bruk av nattbelysningen
Klokken kan tenne bakgrunnsbelysningen automatisk, til et på forhånd 
innstilt tidspunkt. Belysningen vil slukkes etter 6 timer. 
1. Trykk en gang på NL SELECT [ 8 ]. ”ON” eller ”OFF” blinker i 

displayets nedre del.
2. Bruk ”+” eller ”-” for å skru nattbelysningen i posisjon ”ON”.
3. Trykk på NL SELECT [ 8 ] igjen, og tidsangivelsen blinker.
4. Bruk ”+” eller ”-” for å stille inn tiden. Bekreft tiden med et trykk på 

NL SELECT [ 8 ]. Klokken går tilbake til normalposisjonen.  
5. For å deaktivere funksjonen, sett nattbelysningen i posisjon ”OFF” i 

trinn 2.

Vedlikehold
Tørk av med en myk, lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller 
sterke løsemidler. 

Feilsøking
Ingen tidssignal mottas
Hvis du ikke mottar tidssignal, så forsøk å plassere klokken et annet sted, 
for eksempel i nærheten av et vindu. 
Mottak av tidssignalet kan svekkes av følgende:
- For lang avstand til senderen. (Senderens rekkevidde er ca. 2000 km, 

d.v.s. omkring på høyde med Steinkjer. Nord for Steinkjer er for langt 
unna senderen).

- Fjell, koller eller høye hus i nærheten.  
- Forstyrrelser fra jernbane, kraftledning, motorvei eller fl yplass. 
- Betongvegger eller strømkabler i nærheten.
- Dårlig vær.
- Metallstrukturer i nærheten. (plater, nett etc.)

Avfallshåndtering
Når du skal kvitte deg med dette produktet, skal det skje i henhold til 
gjeldende forskrifter. Dersom du er usikker på reglene, ta kontakt med 
lokale myndigheter for mer informasjon.

Spesifi kasjoner
Mål (b x d x h): 95 x 85 x 85 mm
Batteritype: 2 x C/LR14 (følger ikke med)

1. SET – Brukes for å stille tid og alarm 
2. – 
3. +
4. RESET – Stille klokken tilbake til fabrikkinnstillingene
5. SNOOZE/ALM ON/ALM OFF – Brukes for å aktivere alarmen
6. SNOOZE/LIGHT – Repetisjonsvekking/ Belysning
7. WAVE – Søk etter tidssignal
8. NL SELECT – Aktivering og innstilling av nattlys

Sikkerhet
- Ta alltid ut batteriene når klokken ikke er i bruk over lengre tid. 

Væske kan lekke ut fra batteriene og skade klokken.  
- Ikke utsett klokken for høye temperaturer, støt eller fuktighet. 


