
Bruksanvisning – Vekkerur med dato og temperatur
T98.1020 – Ring Ring

Betjeningsknapper
1. Visning av klokkeslett, alarmtid og dato
2. Stopp alarmen, lys og repetisjonsknapp
3. HR/MONTH knapp for innstilling av timer/måneder
4. MIN/DATE knapp for innstilling av minutter/dato
5. Knapp for valg av 12/24 timers visning, samt innstilling av ukedag.
6. Bryter for normalmodus (LOCK), alarminnstilling (ALM SET), tidsinnstilling (TIME SET) og dato

(CALENDAR)
7. Bryter for repetisjonsfunksjon (SNZ), alarm på (ALM ON) og alarm av (ALM OFF)
8. Valg av °F/°C temperaturskala

Bruk
Åpne  batteridekselet  på  undersiden  og  sett  inn  batteriene  med  polatitet  som  illustrert  i
batteriholderen. Trekk av beskyttelsesfolien fra displayet og ditt vekkerur er klart til bruk.

Innstilling av datoen
• Plasser bryter 6 på CALENDAR.
• Bruk MONTH knappen til å stille måneden, DATE knappen til å stille datoen og DAY knappen til

å stille ukedagen.

Innstilling av tiden
• Plasser bryter 6 på TIME SET.
• Bruk HR knappen til å stille timene og MIN knappen til  å stille minuttene.

12/24 timers system
Velg enkelt med knapp 5 om du vil vise klokken i 12 eller 24 timers format. I 12 timers format vil PM
vises for å indikere PM.

Innstilling av alarmtidspunkt
• Plasser bryter 6 på ALM SET. Alarmtidspunktet vil nå blinke.
• Bruk HR knappen til å stille timene og MIN knappen til  å stille minuttene.
• Sett bryter 7 i posisjon ALM ON. Alarmsymbolet vil nå vises i displayet og alarm-funksjonen er

aktivert.

Normalmodus
Etter innstilling av klokkeslett og dato, sett bryter 6 i LOCK posisjon. Kun her er det mulig å motta
radiokontrollert tid.

Repetisjonsfunksjon
• Sett bryter 7 til  SNZ posisjonen etter å ha stilt inn alarmtidspunktet. Repetisjonssymbolet Zz

vises i displayet; repetisjonsfunksjonen er nå aktivert.
• Når  alarmen  ringer  kan  du  aktivere  repetisjonsfunksjonen  ved  å  trykke  knapp  2

(SNOOZE/LIGHT). Alarmen vil nå komme igjen etter 5 minutter.
• For å deaktivere alarmen, sett bryter 7 i posisjon ALM OFF.

Bakgrunnsbelysning
Trykk på knapp 2 (SNOOZE/LIGHT) for å belyse displayet.

Valg av temperaturskala
Ved å trykke  °C/°F knappen i batteriholderen med et spisst objekt (f. eks. En kulepenn) kan du
endre temperaturskala.

Vedlikehold
• Bytt  batterier  når  displayet  blir  svakere  eller  alarmnivået  minker.  Bruk  returordningen  for

batterier.
• Ikke utsett vekkeruret for ekstreme temperaturer, vibrasjon eller støt.
• Rengjør med en fuktig klut. Ikke bruk løsemidler eller skuremidler.
• Ikke  forsøk  å  reparere  enheten.  Kontakt  selgeren  ved feil  etter  å  ha  kontrollert  batteriene.

Garantien er ugyldig dersom enheten har vært åpnet eller galt brukt.


