Bruksanvisning för modell 58001 digitalt väggur.
Väggurets innehåll
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Klocka med fjärrinställning.
Alarm och repetitionsfunktion.
Te mp era tur i b å d e Cel siu s o c h F ahr en hei t.
12/24 timmars val.
Datum och månad kan visas på fyra olika språk.
Första gången vägguret aktiveras.
Klockan söker omedelbart efter fjärrsignalen när batteriet har isatts.
Under bästa omständigheter så kommer korrekt tid att visas inom tre till tio minuter.
Radiovågssymbolen kommer att fortsätta blinka efter att klockan aktiverats. Symbolen visar att klockan har kontakt med signalcentralen.
Symbolen ”WAVE OK” visas ifall signalen har mottagits utan störni ngar.
Uppdatering av tid
Klockan uppdateras automatiskt klockan 13 och 01 dagligen. Den försöker igen varje timma om inte signal har mottagits korrekt .
Mottagning av signal kan aktiveras när som helst genom att trycka på ”Wave” -knappen.
VIKTIGT: Om det är svårigheter för klockan med att mottaga signalen så placera klockan nära ett fönster.
Enklare inställningar
Tryck på ”Year/Sec/C/F knappen för att välja om temperaturen ska visas i Celsius eller Fahrenheitskalan.
Tryck på ”Date/Min/12/24/Country” för att välja om tiden ska visas i 12 eller 24-timmarsformat.
Tryck på ”Mode” för att välja om normal tid eller alarmtiden ska visas. Om du inte trycker in knappen på tio sekunder så återgår det till
normal tid.
Datum och språkinställningar
När normal tid visas, tryck och håll inne ”Mode”-knappen tills kalendern visas och blinkar.
Tryck på ”Year/Alm/C/F” tills rätt år är inställt.
Tryck ”Month/Hour” tills rätt månad är inställd.
Tryck ”Date/Min/12/24/Country” tills rätt datum visas.
Try ck ” Mo de ” fö r a tt v isa ti dsi nst älln in g.
Tryck in ”Month/hour” tills rätt timma är inställd.
Tryck ”Date/Min/12/24/Country” tills rätt minut är inställd.
Tryck in ”Mode”-knappen för att gå in i språkinställningen.
Tryck ”Date/Min/12/24/Country” för att välja det språk som ska visas. (Engelska, Tyska, Franska, holländska).
Tryck ”Mode” för att bekräfta inställningarna och gå tillbaks till normalt läge.
Alarminställningar
Vid normal tid, tryck in ”Mode” för att gå in i alarminställningar.
Tryck in ”Month/Hour” tills rätt timma är inställd.
Tryck in ”Date/Min/12/24/Country”-knappen tills rätt minut är inställd.
Tryck in ”Year/Alm/C/F”-knappen för att välja antingen: alarm på, snooze och alarm eller snooze off.
Så här fungerar alarmet: Om ”AL ON” är aktiverat så kommer alarmet pipa i en minut varje dag vid aktuell
alarmtid. Tryck på vilken knapp som helst för att stoppa alarmet. ”SNZ ON” Gör samma sak fast repeterar alarmsignalen var femte minut.
”Snooze” knappen kan bryta signalen men den kommer ändå ringa fem minuter senare. Tryck på en annan knapp för att bryta repetitonen.
”AL OFF” betyder att alarmet är avstängt.
Tryck in ”Mode”-knappen för att lämna alarminställningarna.

