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1. För din säkerhet
• Denna produkt får endast användas enligt beskrivningen i dessa instruktioner. 
• Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.

Varning!� Risk för skada!

• Förvara enheten och batteriet utom räckhåll för barn. 
• Små delar kan sväljas av barn (under tre år).
• Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga om de sväljs. Om ett bat-

teri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två tim-
mar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt fastnat i
kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.

• Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas. Explosionsrisk!
• Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador orsakade

av läckage. Se till att polariteterna är korrekta. Ta bort batteriet om du inte använ-
der enheten under en längre tid. Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor
vid hantering av läckande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade
områdena med vatten och kontakta en läkare.

� Viktig information om produktsäkerhet!
• Utsätt inte apparaten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar. 
• Rengör apparaten med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller

skurmedel. 
• Apparaten är endast lämplig för inomhusbruk. Skydda den mot fukt! 

4. Delar
A 1: Väggmonteringshål A 2: Batterifack 

B 1: M.SET knapp B 2: RESET knapp
B 3: REC knapp

5. Komma igång
• Sätt i ett nytt batteri AA 1,5 V med rätt polaritet (+/-).
• Enheten är klar att användas.

5.1 Radiokontrollerad tidsmottagning
• Klockans visare går nu till klockan 12 automatiskt och den radiokontrollerade

klockan försöker ta emot radiosignalen i 3 – 12 minuter. När tidskoden har tagits
emot efter några minuter justeras klockans visare automatiskt till aktuell tid.

• DCF-radiomottagning sker automatiskt 12 gånger om dagen. 
• Du kan också aktivera DCF-mottagningen manuellt. Tryck och håll ned REC knap-

pen i tre sekunder.
• Klockans visare flyttas sedan till klockan 12 och klockan försöker ta emot radio-

signalen igen.
• Om klockan inte kan upptäcka DCF-signalen (t.ex. på grund av störningar, över-

föringsavstånd osv.) kan tiden ställas in manuellt.

5.2 Manuell tidsinställning
• Håll ned M.SET knappen i tre sekunder.
• Håll ned M.SET knappen tills önskad tid anges.
• Tryck kort på M.SET knappen. Klockhänderna går framåt minut för minut. 
• Tryck på REC knappen för att bekräfta inställningen eller vänta 8 sekunder, enhe-

ten sparar inställningen automatiskt.
• Den manuellt inställda tiden skrivs över när DCF-tidssignalen har tagits emot. 

5.3 Anmärkning om radiokontrollerad tid
• Tiden överförs från en atomklocka nära Frankfurt am Main av en DCF-77 

(77,5 kHz) frekvenssignal med en räckvidd på cirka 1 500 km. Din radiokontrol-
lerade klocka tar emot signalen, konverterar den och visar alltid den exakta tiden.
Justeringen av sommartid och standardtid är också automatisk. 

• Undvik att vara nära eventuella störningskällor som kan påverka radiomottagnin-
gen. Det rekommenderas att hålla ett avstånd på minst 2 meter till eventuellt s
törande källor (TV, dator, mikrovågsugn, trådlösa telefoner, babymonitorer) och
stora metallföremål (t.ex. kylskåp). Inom fasta väggar, särskilt de med metall-
delar, kan överföringsområdet minskas avsevärt. I extrema fall, placera enheten
nära ett fönster för att förbättra mottagningen. 

• Under nattetid är den atmosfäriska störningen vanligtvis mindre allvarlig. En
enda daglig mottagning är tillräcklig för att hålla noggrannhetsavvikelsen under
1 sekund.

6. Energibesparande funktion
• För att minska batteriförbrukningen stannar klockans sekundvisare dagligen

mellan 10 p.m. och 6 a.m.

7. Batteribyte 
• Byt batteri så snart klockans funktion blir svag och sekundvisaren stannar vid

siffran 12 under dagtid (mellan 6 a.m. och 10 p.m. 

U

Tack för att du väljer detta instrument från TFA. 

Innan du använder den här produkten

• Var god se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant.

• Bruksanvisningen följer med enheten eller kan laddas ner på 
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

• Denna produkt ska endast användas enligt beskrivningen inom dessa
anvisningar.

• Att följa och respektera anvisningarna i din manual kommer att förhindra
skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som
uppstår på grund av felaktig användning. 

• Vänligen ta särskild hänsyn till säkerhetsråden!
• Vänligen förvara denna instruktionsbok säkert för framtida referens.

8. Montera klockan
• Du kan fästa enheten med en spik på önskad plats med hjälp av väggmonterings-

hålet. Innan den slutliga installationen, se till att mottagningen av DCF-tidssigna-
len är möjlig.

9. Felsökning
Problem Lösning

Klockans visare rör sig inte ➜ Se till att batteriets polaritet är korrekt
➜ Byt batteri

Sekundvisaren rör sig inte 6 a.m. och 10 p.m.: 
➜ Vänta på mottagningen av den radiokontrollerade

tiden
➜ Byt batteri
10 p.m. till.6 a.m.: 
➜ Energibesparande funktion

Ingen DCF-mottagning ➜ Håll ned REC knappen i tre sekunder
och aktivera mottagningen manuellt

➜ Vänta på ett försök att ta emot under natten
➜ Välj en annan plats för din enhet
➜ Ställ klockan manuellt
➜ Kontrollera om det finns någon störningskälla
➜ Starta om enheten enligt bruksanvisningen

Felaktig indikation ➜ Tryck på RESET knappen med en stift
➜ Byt batteri

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

10. Avfallshantering
Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitativa material
och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Detta minskar avfallet och
skyddar miljön. 
Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de uppsamlingssystem
som har satts upp.

Kassering av den elektriska enheten 
Ta ut batterier och uppladdningsbara batterier som inte är permanent
installerade från enheten och kassera dem separat.
Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska och
elektroniska produkter (WEEE). 
Kassera inte denna produkt i vanligt hushållsavfall. Som konsument
måste du ta uttjänt utrustning till en utsedd uppsamlingsplats för
bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerstäl-
la miljövänligt bortskaffande. Följ gällande regler!

Kassering av batterierna 
Kassera aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batterier med
vanligt hushållsavfall. De innehåller föroreningar som, om de borts-
kaffas på ett felaktigt sätt, kan skada miljön och människors hälsa.
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 inneslutna tungmetallerna är: 
Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly. 

11. Specifikationer

Strömförbrukning: Batteri 1 x AA 1,5 V (ingår ej) 
Vi rekommenderar alkaliska batterier!

Höljesdimension: Ø 245 x 41 mm

Vikt: 559 g (endast enhet)

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tek-
niska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för utskrift och kan ändras utan förvarning. De senaste
tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på vår hemsida genom att helt enkelt
ange produktnumret i sökrutan. 

EU:s försäkran om överensstämmelse 
Härmed förklarar TFA Dostmann att radioutrustning typ 60.3544 överensstämmer med direktiv
2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på föl-
jande internetadress: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de
E-post: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland 02/22
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