BRUKSANVISNING
Art.nr. 48-3790

A. SPESIFIKASJONER:
1. Viser tid, dato, måned, uke og temperatur. Valg av 12/24 timers visning.
2. I alarm status kan følgende velges: alarm tid, alarm musikk og snooze funksjon.
3. Bursdags påminnelse kan stilles – spiller da ”Happy birthday” på en spesifikk dato og tid.
4. I timeur status er nedtellings område 23:59~00:00. Etter endt tid gir alarmen lyd.
5. Ved å trykke “SNOOZE&LIGHT” lyser baklyset i 5 sekunder.

B. BRUK:
1. Sett i batteriene. Klokken viser standard display status og spiller en sang.
2. Trykk “MODE” tasten, på baksiden, for å bytte status – 12/24 visning, alarm, bursdags
påminnelse eller timeur.
3. Bruk av snooze funksjon: Sett displayet i standard status, slå alarm funksjon på (ON) og
trykk ”UP”. Da er ”snooze” aktivert.
4. Valg av C°/F° visning: Sett displayet i standard status, trykk ”C/F” tast.
5. Valg av 12/24 timers visning: Sett displayet i standard status, trykk ”UP” eller ”DOWN”
tast for å velge.
6. Sett displayet I alarm status (alarm symbolet vises). Trykk ”SET” tast for å stille time,
minutt og melodi ved å justere tastene “UP” og “DOWN”. 7 pop melodier og 2 versjoner
av “beep” lyd kan velges; trykk “SET” tast for å slå av alarmen. Alarmen ringer for 1
minutt. Er “snooze” funksjon slått på ringer alarmen hver 3 minutt, 4 ganger.
7. Bursdags påminnelse - Trykk “SET” tasten for å stille dato og tid ved å justere tastene
“UP” og “DOWN”. Trykk “SET” tasten for å velge bursdag påminnelse funksjon. På
dagen vil “HAPPY BIRTHDAY” spilles i 5 minutter.
8. Stille timeur: Trykk “MODE” tasten for å komme til status “TIMER”. Trykk ”SET” tast for
stille nedtellingstiden ved å justere med ”UP” og ”DOWN” tastene. Nedtellings område
23:59~00:00 timer. Da tiden er kommet til 0:00:00 vil alarmen ringe i ett minutt og
tallene blinke.
9. Hvis ingen tast trykkes innen ett minutt vil displayet går tilbake til standard status
automatisk.

C. STILLE KLOKKEN:
1. I standard status trykk “MODE” tasten for å komme til status “12Hr/24Hr”. Trykk ”SET”
tasten for å stille dato og tid. Sekvensen: time – minutt – år – måned – dato stilles ved å
justere med tastene ”UP” og ”DOWN”.
2. Hvis ingen tast trykkes innen ett minutt vil klokken stilles automatisk tilbake til tidligere
inn stilt tiden.

D. STILLE 12 ELLER 24 TIMERS VISNING:
1. Trykk “MODE” tasten for å komme til status “12Hr/24Hr” - stilles ved å justere med
tastene “UP” & “DOWN”.

E. ALARM, SNOOZE FUNKSJON
1. Trykk “MODE” tasten 2 ganger eller trykk “ALARM” tasten for å komme til alarm mode.
Trykk ”SET” tast for å stille time, minutt og musikk ved å justere med tastene ”UP”
og ”DOWN”. Hvis alarmen er på (ON) og snooze funksjon er av (OFF) vil det ringe i 1
minutt på innstilt tid. Trykk en tast for å stoppe. Hvis begge er på (ON) vil det ringe i 1
minutt hvert 3. minutt – 4 ganger.
2. I snooze status, trykk en tast for å stoppe alarmen.
3. I snooze status, trykk “MODE” tasten 2 ganger for å kansellere snooze funksjonen.
Trykk ”UP” for å slå av snooze funksjonen.
4. Snooze funksjonen er aktiv da alarmen er på.

F. STILLE BURSDAGS PÅMINNELSE
1. Trykk “SET” tasten for å velge bursdag påminnelse funksjon.
2. Trykk “SET” tasten for å stille dato og tid ved å justere tastene “UP” og “DOWN”.
Sekvensen: time  minutt  år  måned  dato  exit.
3. På dagen vil “HAPPY BIRTHDAY” spilles i 5 minutter.
4. Hvis ingen tast trykkes innen 1 minutt vil enheten stilles automatisk tilbake til tidligere
innstillinger

G. STILLE TIMEUR
1. Trykk “MODE” tasten for å komme til status “TIMER”.
2. Trykk ”SET” tast for stille nedtellingstiden ved å justere med ”UP” og ”DOWN” tastene.
Sekvensen: time  minutt  start tidstaging  av.
3. Nedtellings område: Time 0~23 Minutt 0~59
4. Da tiden er kommet til 0:00:00 vil alarmen ringe i 1 minutt og tallene blinke.
5. Hvis ingen tast trykkes innen 1 minutt vil enheten stilles automatisk tilbake til tidligere
innstillinger.

H. STILLE TEMPERATUR
1. Sett displayet i standard status, trykk ”C/F” tast.

I. MUSIKK LYTTING
1. Trykk “DOWN” tast for å slå på/av musikk tegn. Det spilles 6 POP sanger da musikk
tegn vises.

Bruker 2 x AAA batterier.
Medfølger ikke.

