
A 3: Batterifack 
A 4: Ratt för larmet
A 5: ON/OFF larmbrytare 

5. Komma igång
• Öppna batterifacket på baksidan av instrumentet och sätt i ett nytt AA

1,5 V-batteri, polaritet enligt bilden.
• Stäng batterifacket.

5.1 Inställning av tid
• Vrid höger ratt och ställ in den faktiska tiden (i pilens riktning). 

5.2 Väckarklocksfunktion 
• Vrid vänster ratt och ställ in önskad larmtid (i pilens riktning). 
• Skjut ALARM ON/OFF omkopplaren åt vänster (ON). Larmet är aktive-

rat.
• När larmet börjar ringa kan du aktivera snooze-funktionen genom att

trycka på SNOOZE/LIGHT knappen. Larmljudet avbryts i 4 minuter. 
• För att inaktivera larm- och snooze-funktionen, skjut ALARM ON/OFF

omkopplaren åt höger (OFF).

6. Belysning
• Tryck på SNOOZE/LIGHT knappen för att aktivera bakgrundsbelysningen

kort.

7. Byte av batteri
• Byt batteri när enhetens funktioner blir svaga.

8. Felsökning
Problem Lösning

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

➜ Byt batteri

Väckarklockan ringer inte ➜ Larmbrytaren slås till ON

Felaktig indikation ➜ Byt batteri 

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder, kontakta återförsäljaren
där du köpte produkten från för råd. 

9. 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 insam-
lingssystem som har inrättats.

Bruksanvisning 
Kat.-No. 60.1038.05

Väckarklocka �
Tack för att du valde den här produkten från TFA. 

1. Innan du använder den här enheten

Se till att du läser bruksanvisningen noggrant.
• Bruksanvisningen medföljer enheten eller kan laddas ner på 

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
• Denna produkt ska endast användas enligt beskrivningen i dessa

instruktioner.
• Att följa och respektera instruktionerna i din manual kommer att förhin-

dra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättighe-
ter på grund av defekter som uppstått vid felaktig användning.

• Var särskilt uppmärksam på säkerhetsmeddelandena!
• Förvara denna bruksanvisning säker för framtida referens.

2. Säkerhetsmeddelanden 

� VARNING

• 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 vid förtäring. Om

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

• Batterier får inte eldas, kortslutas, tas isär eller laddas. Risk för explo-
sion!

• Svaga batterier bör bytas ut så snart som möjligt för att förhindra ska-
dor orsakade av läckage. Se till att polariteterna är korrekta. Ta bort bat-
teriet om enheten inte kommer att användas under en längre tid. Undvik
kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läckande bat-
terier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade områdena med vatten
och kontakta en läkare.

� VARNING
• Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är

förbjudna.
• Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar. 
• Rengör enheten med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel

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

Förvara enheten på en torr plats.

4. Delar
A 1: SNOOZE/LIGHT knapp
A 2: Ratt för tiden

Bruksanvisning 
Kat.-No. 60.1038.05

Avfallshantering av den elektriska apparaten
Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladd-
ningsbara batterier från enheten och kassera dem separat¬.
Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om
avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektro-
niska produkter (WEEE). 
Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall. Som
konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en utsedd
insamlingsplats för bortskaffande av elektriska och elektro-
niska produkter, för att säkerställa ¬ett miljövänligt bortskaf-
fande. Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande regelverk!

Kassering av batteriet 
Kassera aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batte-
rier med vanligt hushållsavfall. De innehåller föroreningar
som, om de bortskaffas på ett felaktigt sätt, kan skada miljön
och människors hälsa. Som konsument är du enligt lag skyl-
dig att ta dem till din butik eller till en lämplig insamlingsplats
beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att
skydda miljön. Returtjänsten är kostnadsfri.
Symbolerna för de inneslutna tungmetallerna är: 
Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly. 

10. Specifikationer

Strömförbrukning: Batteri 1 x AA 1,5 V (ingår ej) 

Höljets mått: 108 x 101 x 45 mm

Vikt: 200 g (endast enhet)
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