
VARNINGAR 

 

 Den här apparaten är avsedd för hushålls hushåll bruk och ska inte användas för något annat 

ändamål eller på något annat program, till exempel för icke-hushållsbruk eller i en 

kommersiell miljö. 

 ventilationen inte hindras genom att täcka över ventilationsöppningarna med föremål såsom 

tidningar, dukar, gardiner etc. 

 Inga öppna lågor, t.ex. tända stearinljus, får placeras på apparaten. 

 Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska, såsom 

vaser, ska placeras på apparaten. 

 Ventilation 

Låt åtminstone 10 cm gap runt produkten. 

 Denna anordning är inte lämplig för användning i ett tropiskt klimat. 

 Före rengöring eller annat underhåll, måste apparaten kopplas bort från elnätet. 

 Batterierna (batteripaket eller installerade batterier) får inte utsättas för stark hetta, 

exempelvis solsken, eld eller liknande. 

 För att skydda miljön, använda lokala återvinningsanläggningar för batteriåtervinning. 

 Om nätkontakten används som frånkopplingsenhet ska frånkopplingsanordningen vara lätt 

att komma åt. 

 Den märkplatta är belägen vid botten av apparaten. 
 

 

Batteri hantering och användning 

 Endast vuxna ska hantera batteriet. Låt inte ett barn att använda denna apparat inte 

batteriluckan är ordentligt ansluten till enheten. 

 Batteri typ som används i enheten är 2 x 1,5 V AAA-batterier (ingår ej) som är tillgängliga 

och kan bytas ut. 

 Remove the battery cover located at the bottom of the unit to remove the batteries. 
 

 

 

 

 

 

 

 

The lightning flash with arrow-head symbol, within an 

equilateral triangle, is intended to alert the user to the 

presence of un-insulated "dangerous voltage" within the 

product's enclosure that may be of sufficient magnitude to 

constitute a risk of electric shock. 

 

 

The exclamation point within an equilateral triangle is intended 

to alert the user to presence of important operating and 

maintenance (servicing) instructions in the literature 

accompanying the appliance 

 

 

Warning: to reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable 

parts inside, refer servicing to qualified service personnel. 

 



 

Placering av kontroll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. POWER    

2. Display 

3. VOL / AL1 knappen 

4. VOL / AL2 knappen 

5. FM ANTENN 

6. TU / HOUR knappen 

7. TU / MIN knappen 

8. SLEEP 

9. SET 

10. SNOOZE 

11. BAND 

12. MEM (Memory) 

13. Batteri Door 

14. Alarm 1 summer 

15. Alarm 1 radio 

16. Alarm 2 summer 

17. Alarm 2 radio 

 

 
 

 

BATTERIBACKUP 

Klockan, larm och förinställda inställningar kan skyddas mot strömavbrott med batteriet under 

en kort tidsperiod. Om inget backupbatteri är installerat eller strömavbrottet förlängs, måste du 

ställa in klockan, alarm och förinställningar igen. 



 

 

STANDBY MODE 

 
Place the unit on a flat stable surface and plug the power cord into the mains socket. 

 The unit is in standby mode  

 “00:00” will flash on the display.  

 

SETTING THE CLOCK  
 

1. In standby mode, while the display flashes repeatedly press HOUR / MIN to set the hours and 

minutes. 

 Press and hold HOUR / MIN to advance the hour and minute until the correct time is reached.  

2. Press SET to confirm. 

 The display will stop flashing. 
 

POWER ON/RADIO MODE 

Press POWER to switch the unit on and enter the radio mode.  

 The radio frequency will briefly appear on the display and then return to clock time.   

 

RADIO OPERATION 

 

1. Tryck POWER för att slå på radion.    

 Standard FM radiofrekvensen är 87,5 MHz. 

2. Tryck på BAND en gång för att komma in i AM-radio läge. 

 Standard AM radiofrekvens är 522 kHz. 

3. Tryck upprepade gånger på BAND för att välja önskat radioband. 

4. Justera volymen genom att trycka flera gånger på VOL + / VOL-. 

5. Tryck flera gånger TU + / TU för att ställa in önskad station. 

 Tryck och håll TU + / TU för automatisk framåt eller bakåt radiostation sökning. 
 

NOTERA: 

 För bästa FM-mottagning, ut FM-antennen till sin fulla längd. 

 För bästa AM-mottagning, rotera enheten långsamt och horisontellt. 
 

FÖRINSTÄLLA DINA FAVORIT RADIOSTATIONER 

 

Upp till 10 FM och 10 AM-radiostationer kan förinställas.                                              

 

1. Följ stegen i "RADIO OPERATION" och ställ in den station som du vill 

förinställa. 

2. Tryck och håll inne SET i cirka två sekunder, "P01" blinkar på displayen. 

3. Tryck på SET igen för att lagra stationen. 

4. Upprepa steg 1-3 till önskad lagra stationer. 

För att lyssna på förinställda radiostationer, tryck upprepade gånger på MEM för att välja önskad 

radiostation. 

 

 

 



Dubbla alarm DRIFT 
 

Innan du ställer in alarmtiden, se till att klockan har ställts in. 

 

Ställa in alarm 1 eller alarm 2 
 

1. I passningsläge, tryck och håll AL1 / AL2 tills "0:00" blinkar på displayen. 

2. Medan "00:00" blinkar, ställa in alarmtiden genom att trycka upprepade gånger på HOUR / 

MIN. 

• Håll HOUR / MIN respektive för snabb förväg. 

3. Tryck upprepade gånger AL1 / AL2 att välja önskat larmläge (summer eller radio). 

 

Kontroll alarmtiden 
Tryck och håll AL1 / AL2 i 2 sekunder, kommer larmtiden blinka en kort stund sedan återgå 

till klockan. 

 

För att stänga av alarmet, tryck POWER och larmet kommer igen vid inställd tid på de 

följande dagarna. 

 

Att stänga av larmet i standby-läge genom att trycka på AL1 / AL2 tills larmindikatorn 

slocknar på displayen. 

 

Snooze-funktion 
Denna funktion kan användas för att stoppa alarmet tillfälligt under ca nio minuter när larmet 

är aktiverat. När snooze-knappen trycks in, kommer larmljud stannar och ljud igen efter ca 9 

minuter. 

Larmindikatorlampan blinkar. 

 
SLEEP TIMER DRIFT 
 

Vilofunktionen är utformad för att automatiskt stänga av radio     

 

  

Ställa in insomningstimer 

 

1. I radioläget, tryck upprepade gånger på SLEEP för att välja önskad sovtid från 90, 80, 70,    

60, 50, 40, 30, 20 eller 10 minuter. 

2. Radion stängs av efter den inställda tiden har gått. 

 

För att kontrollera återstående sovtid, tryck SLEEP. 

För att avbryta insomningstimern trycker du på SLEEP tills "OFF" visas. 

För att stänga av radion innan tiden har gått, tryck på POWER. 
 

SPECIFIKATIONER 
AM: 522-1620 KHz 

FM: 87,5-108 MHz 

Strömkälla: AC 230V ~ 50Hz, 5 W 

Effektförbrukning (endast klocka): <1W 

AM: 522-1620 kHz 
FM: 87,5-108 MHz 

Back-upp batterier: 2 x 1,5 V "AAA" -batterier eller motsvarande (ingår ej) 


