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Digital väckarklocka med LED-siffror

C1

Tack för att du väljer detta instrument från TFA.

C2

1. Innan du använder denna produkt
• Var vänlig och se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant.
• Att följa och respektera anvisningarna i din bruksanvisning kommer att förhindra skador på ditt instrument
och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning.
• Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att inte dessa instruktioner efterföljs.
• Ta särskilt del av säkerhetsråden!
• Vänligen förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens.
2. Leveransinnehåll
• Digital väckarklocka
• Instruktionsmanual

–4–

• DC 5V USB-kabel
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Digital väckarklocka med LED-siffror
3. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet
•
•
•
•
•

LED-siffror med 2 ljusstyrkenivåer
Dimningsfunktion med automatisk timer
Visning av tid eller inomhustemperatur, automatiskt byte av visning är justerbar
Larm med snooze-funktion (justerbart intervall)
Strömförsörjning via DC 5V USB-port (kabel ingår)
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Varning!
Risk för elchock!

• Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Den bör endast användas
enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.
• Otillåtna reparationer, förändringar eller ändringar av produkten är förbjudna.

• Anslut enheten via USB-kabeln endast till en lämplig USB-strömkälla som en dator eller USB-strömadapter (DC
5V).
• Enheten och USB-kabeln får inte komma i kontakt med vatten eller fukt. Endast lämplig för inomhusbruk.
• Använd inte enheten om höljet eller USB-kabeln är skadade.
• Förvara enheten utom räckhåll för personer (inklusive barn) som inte till fullo kan förstå de potentiella riskerna
med hantering av elektrisk utrustning.
• Koppla ur enheten om något fel uppstår eller om enheten inte används under en längre tid.
• Dra USB-kabeln så att den inte kommer i kontakt med vassa eller heta föremål.
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4. För din säkerhet
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Digital väckarklocka med LED-siffror
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Varning!
Risk för skada:

• Förvara detta instrument och batterierna utom räckhåll för barn.
• Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat
sätt hamnat i kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.
• Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas upp. Risk för explosion!
• Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage. Använd aldrig en
kombination av gamla och nya batterier tillsammans, och inte heller batterier av olika typer.
• Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier.
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Viktig information om produktsäkerhet!

• Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
• Skydda den mot fukt!
5. Delar
A: Display (Fig. 1):
A 1: Alarmsymbol
A 3: PM (12-timmars system)
B: Knappar (Fig. 2):
B 1: MODE knapp

A 2:

Tid/inomhustemperatur

B 2:

ALARM knapp
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Digital väckarklocka med LED-siffror
B 3:
B 5:

SNZ/LIGHT knapp
DOWN knapp

C: Hölje (Fig. 3):
C 1: Batterifack
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Digital väckarklocka med LED-siffror

B 4:

UP knapp

• Anslut enheten till en lämplig USB-strömkälla, till exempel en dator, eller använd en lämplig strömadapter (medföljer ej).
• En pipsignal hörs och 00:00 visas på displayen.

C 2:

DC 5V-uttag

7. Inställningar
• Tryck och håll ned UP eller DOWN knappen i inställningsläge för snabbt läge.
• Enheten avslutar automatiskt inställningsläget om ingen knapp trycks in under 10 sekunder.

6. Komma igång
• Väckarklockan kan manövreras med de 3 x 1,5 V AAA-batterierna (ingår ej). Back-up-batterierna upprätthåller
klockdriften vid strömavbrott. Kontinuerlig belysning av displayen fungerar endast med USB-/nätanslutning. Vid
ren batteridrift aktiveras displayen kort varje gång en knapp trycks in.
• Öppna väckarklockans batterifack. Sätt i tre nya AAA 1,5 V-batterier, polaritet som illustreras. Stäng batterifacket igen.
• För en permanent displaybelysning och för att spara batteritid ska du använda den medföljande DC 5V USBkabeln.

7.1 Tidsinställning
• Tryck och håll in MODE knappen i normalläge i tre sekunder.
• Timsiffran kommer att blinka. Tryck på knappen UP eller DOWN för att justera timmarna.
• Tryck på MODE knappen igen så kan du justera minuterna och 24 - eller 12-timmarssystemet med UP eller DOWN
knappen.
• Bekräfta inställningen med MODE knappen.
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Digital väckarklocka med LED-siffror
7.2 Inställning av Alarmtid
• Tryck och håll in ALARM knappen i normalläge i tre sekunder.
• 6:00 (standard) eller den senast justerade alarmtiden visas på displayen.
• AL och timsiffran börjar blinka. Tryck på knappen UP eller DOWN för att justera timmarna.
• Bekräfta inställningen med ALARM knappen.
• Ställ in minuterna på samma sätt.
• Bekräfta inställningen med ALARM knappen.
• 5 (standard) eller det senast justerade snoozeintervallet visas på displayen.
• Tryck på knappen UP eller DOWN för att ställa in önskad tidslängd (5 till 60 minuter).
• Bekräfta med ALARM knappen.
• För att aktivera och avaktivera larmfunktionen tryck på ALARM knappen i normalt läge.
• AL visas eller försvinner på displayen.
• När larmet är aktiverat börjar larmet ringa när den inställda alarmtiden är nådd.
• Tryck på valfri knapp (förutom SNZ/LIGHT) så stoppas larmet.
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Digital väckarklocka med LED-siffror

• Om alarmet inte stoppas manuellt stängs den stigande larmtonen automatiskt av efter en minut och aktiveras
igen vid samma inställda tidpunkt under följande dag.
• Alarmsymbolen finns kvar på displayen.
• När larmet ringer, tryck på SNZ/LIGHT knappen så aktiveras snooze-funktionen.
• När snooze-funktionen är aktiverad kommer AL att blinka på displayen.
• Larmet kommer att avbrytas för den inställda tiden.
8. Displayläge
• Varje tryck på MODE knappen i normalt läge kommer att ändra displayen mellan: Tid, inomhustemperatur och
automatisk dimningsfunktion OFF/ON.
8.1 Läget För inomhustemperatur
• Välj temperaturvisningen med MODE knappen.
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Digital väckarklocka med LED-siffror

• Tryck på knappen DOWN för att ändra mellan °C (standard) eller °F som temperaturenhet. Tryck och håll ned
MODE knappen, tills enheten varnar dig med ett pip, tid och datum visas i sekvens (temperatur 5 s -> tid 10 s).
• Tryck på och håll ned MODE knappen, tills enheten varnar dig med en pipsignal, för att återgå till tidsvisningen.
8.2 Automatiskt ljusregleringsläge
• Välj automatisk dimningsfunktion OFF/ON genom att trycka på MODE -knappen.
• Som standard är funktionen för automatisk dimning inaktiverad (OFF).
• För att aktivera (ON) eller avaktivera (OFF) så trycker funktionen på UP eller DOWN knappen.
• Om den automatiska bakgrundsbelysningen aktiveras (ON) så tänds den svaga bakgrundsbelysningen automatiskt klockan 18 och stängs av igen klockan 6.
8.2.1 Inställning av tidsintervall
• Tryck och håll ned MODE knappen (display ON) för att gå in i inställningsläget för den automatiska timern.
• Starttiden blinkar. Tryck på knappen UP eller DOWN för att justera timmarna.
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Digital väckarklocka med LED-siffror
•
•
•
•

Bekräfta inställningen med MODE knappen och tryck på knappen UP eller DOWN för att ställa in minuter.
Bekräfta inställningen med MODE knappen och ställ in sluttiden på samma sätt.
Bekräfta inställningen med MODE knappen.
Om den automatiska bakgrundsbelysningen är aktiverad (ON) tänds den svaga bakgrundsbelysningen automatiskt för den inställda tiden.

9. Display ljus
• Du kan välja mellan två nivåer av ljusstyrka med UP knappen.
• Observera: Kontinuerlig belysning av displayen fungerar bara med USB-/nätanslutning.
• Vid batteridrift: Tryck på valfri knapp. Bakgrundsbelysningen tänds i 10 sekunder.
10. Skötsel och underhåll
• Rengör enheten med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.

– 15 –

TFA_No. 60.2025_Anleit_schwed

28.01.2021

8:25 Uhr

Seite 9



Digital väckarklocka med LED-siffror

Digital väckarklocka med LED-siffror
➜ Byt batterierna
➜ Tryck på valfri knapp för att aktivera displayen kort

• Ta ut batterierna om enheten inte kommer att användas under en längre tid.
• Förvara enheten på en torr plats.
10.1 Batteribyte
• Byt batterierna 3 x 1,5 V AAA när belysningen utan USB-/nätanslutning blir svag.
11. Felsökning
Problem
Inget visas

Felaktig indikering

➜ Starta om instrumentet enligt manualen
Batteridrift:
➜ Byt batterierna

Lösning

Om enheten inte fungerar trots dessa åtgärder kontaktar du återförsäljaren där du köpte produkten.

USB-/nätanslutning:
➜ Anslut enheten med USB-kabeln till en lämplig strömkälla
➜ Kontrollera anslutningen
Batteridrift:
➜ Se till att batteriernas polaritet är korrekt

12. Avfallshantering
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Denna produkt har tillverkats med hjälp av högvärdiga material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.
Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier i vanliga hushållssopor.
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Digital väckarklocka med LED-siffror

Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig insamlingsplats
beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.
Symbolerna för de tungmetaller som ingår är:
Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly
Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter för
avfall (WEEE).
Var god kasta inte denna produkt i vanliga hushållssopor. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven återvinningsplats för bortskaffande av elektriska och elektroniska produkter,
för att säkerställa miljökompatibel bortskaffande.

Strömförbrukning

DC 5V USB-kabel (medföljer)
3 x AAA 1,5 V-batterier (medföljer ej)
Använd alkaliska batterier

Mått

150 x 50 x 65 mm

Vikt

102 g (endast enheten)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland
Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt
hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.

13. Specifikationer
Mätområde Temperatur



Digital väckarklocka med LED-siffror

0 °C… +50 °C (32 °F …122 °F)
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