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Väckarklocka – Bruksanvisning
Denna bruksanvisning går igenom samtliga funktioner som väckarklockan har. Du hittar produkten genom att besöka:
https://gemmas.se/shop/digital-vackarklocka-med-led-belysning-896p.html



Sätt 3 st. AAA-batterier i väckarklockan (de medföljer inte). Observera att det finns ett uttag för att kunna
använda strömkontakt men en sådan strömsladd medföljer inte och kan således inte användas.
Du styr väckarklockans funktioner med hjälp av de 4 knapparna som sitter på undersidan. Där hittar du ”M”
(Mode-inställning), ”S” (Set-up- inställning), ”Pil upp” och ”Pil upp”.

Ändra mellan de olika funktionerna på klockan
Klockan kan visa olika saker som tid, temperatur, årtal, datum, väckningsalarm, födelsedagsalarm och
nedräkningsfunktion.
 Du byter mellan de olika lägena genom att trycka på knappen ”M”
 ”Pil upp” tangenten har tre funktioner:
o Tryck ”Pil upp” första gången - Klockan kommer automatiskt skifta mellan de olika lägena,
o Tryck ”Pil upp” andra gången - Klockan kommer köra de olika lägena över skärmen från höger till
vänster.
o Tryck ”Pil upp” tredje gången – Då går klockan tillbaka till standardinställningar.
Inställning av tiden
1. Tryck på ”M” så att uret börjar lysa samt se till att klockan visas på skärmen
2. Håll in ”S”- knappen tills det kommer ett pip och det blinker ”24 hr”. Välj sedan mellan 24 och 12 timmars
visning genom att använda pilarna. När du har valt mellan 24 och 12 timmars klocka tryck på ”S” igen för att
ställa in tiden som klockan ska visa.
3. När du tryckt på ”S”-knappen kommer timtalet att börja blinka vilket betyder att du med hjälp av
piltangenterna kan ställa in vad klockan ska visa. Tryck sedan på ”S” igen så kommer minuttalet börja blinka
och kan därefter ställas in med piltangenterna.
4. När tiden på skärmen är korrekt trycker du antigen på ”S”, ”M” eller låter bli att röra några knappar och
klockan så kommer den nya tiden att vara sparad
Inställning av temperatur
1. Tryck på ”M” tills dess att temperaturen visas.
2. Tryck på ”S” för att byta mellan Fahrenheit och Celsius
Inställning av år och datum
1. Tryck på ”M” tills dess att årtalet visas.
2. Håll in ”S” tills det kommer ett pip och årtalet börjar blinka.
3. Ställ in årtalet med hjälp av piltangenterna
4. Tryck på ”S” när årtalet är korrekt och du kommer att se två blinkande bokstäver D och M eller M och D. Här
väljer du mellan vad som ska visas först D (datum) eller M (månad) och det gör du genom att trycka på
piltangenterna.
5. Tryck på ”S” när du har valt inställning för D och M. Har du valt att ha datum först ska den nu blinka (vise
versa om du har valt månad först). Oavsett ska nu en av bokstäverna blinka så då kan du justera till önskad
siffra. Tryck därefter på ”S” igen så kommer den andra bokstaven börja blinka så att du kan ställa in den med
piltangenterna
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Inställning av alarm
Du kan ställa in 3 olika alarmtider och det finns 17 olika melodier att välja mellan. Du kan ställa in olika klockslag och
melodier till de olika larmen. Väckarklockan ringer i 1 minut och du stänger den genom att trycka på valfri knapp.
1.
2.
3.

4.
5.

Tryck på ”M” tills dess att alarm 1 visas. Det är markerat med en liten klocka som blinkar uppe till vänster på
displayen.
När du har kommit fram till alarmet använder du piltangenterna för att höra de olika melodierna. Den melodi
som du hörde sist är den som kommer att användas till alarmet
Håll in ”S” tills det kommer ett pip och timtalet börjar blinka. Ställ in timtalet genom att använda
piltangenterna. Tryck på ”S” igen och minuterantalet börjar blinka som du sedan kan ställa in med
piltangenterna.
Tryck på ”S” en gång för att fastlåsa larminställningen och gör därefter inget. Trycker du på ”S” två gånger och
det visas fyra vågrätta sträck är alarmet avstängt igen.
Du ställer in alarm 2 och 3 på samma sätt.

Aktivera eller avaktivera samtliga larm på en gång
1. Tryck på ”M” så att skärmen börjar lysa och tiden visas
2. Håll ”pil ner” tills det piper och alla alarm du har ställt in stängs av.
3. För att starta dem igen gör du helt enkelt om proceduren från steg 1 i detta avsnitt och när du håller ner ”pil
ner” aktiveras larmen igen.
Aktivera snooze funktion
Du kan aktivera snooze funktion på dina alarm (krävs att du har ett larm igång), så att klockan automatiskt ringer fem
minuter efter ursprungslarmet. Snooze-funktionen ringer tre gånger men om du stänger av alarmet kommer snoozefunktionen att stänga av.
1. Tryck ner ”M” och se till att klockan lyser samt att tiden visas
2. Håll ner ”pil upp” tills det låter pip och snooze-funktionen är aktiverad. Du ser att snooze är aktiverad genom
att det visas ett litet ansikte med Z-tecken.
3. Håll in ”pil upp” igen och snooze-funktionen avaktiveras
Födelsdagsalarm
Det är möjligt att ställa in ett födelsedagsalarm så att det spelas en födelsedagsmelodi på den bestämda dagen.
1. Tryck på ”M” tills dess att du ser en liten ikon uppe till vänster som ser ut som ett tårtljus
2. Håll ”S” tills det piper tills att årtalet börjar blinkar så kan du justera det med piltangenterna.
3. Tryck på ”S” och datumen börjar blinka och du kan justera det med piltangenterna.
4. Tryck på ”S” igen och ställ in tiden som alarmet ska ringa.
Nedräkningsfunktion
1. Tryck på ”M” tills dess att du ser en liten ikon uppe till vänster som ser ut som ett litet timglas överst i
displayen.
2. Håll ”S” tills det piper och minutantalet börjar blinka. Ställ in minutantalet med piltangenter från 0 till 99.
3. Tryck på ”S” igen och sekunderna börjar blinka. Ställ in sekunderna med piltangenterna från 1 till 99.
4. Tryck på ”S” igen och nedräkningen börjar.
5. När nedräkningen är aktiverad blinkar ett timglas ovanför klockan.
6. Tryck på ”S” igen för att stanna nedräkningen, väljer du att låta den räkna ner kommer klockan att pipa när
nedräkningen är klar.
Besked tavlen
Väckarklockan har en tavla med en fluorescerende penna att skriva med. Skriv små söta meddelande eller en kort
komihåg lista. Tack vare att pennan är fluorescerende så lyser skriften i mörker.
Upplever du problem med din nya väckarklocka? Kontakta oss på info@gemmas.se

