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BRUKSANVISNING S1886 
 

Radiokontrollerad klocka med projektion,  
termometer som projiceras på vägg eller i taket. 
 
 

Vi hänvisar till originalbruksanvisning för bilder. 

                       
 
Vi gratulerar till ert köp av S1886 (1886) som är radiokontrollerad med 
projektion, 2 alarm, dag/datum, inne termometer, hygrometer, snooze/belysning. 
 
Temperaturområde:  Inne -9 C -  +50 C 
Hygrometerområde:  20% - 95% relativ fuktighet 
 

Förpackningen innehåller en huvudenhet med ett CR2032 batteri 
och en nätadapter (AC230V/ 5V, 150mA). 
 
 

FUNKTIONER 
 

*   LCD DISPLAY som visar Timmar/Minuter/Sekunder/Datum/Temp/Luftfukt. 
*   DCF Radiostyrd klocka med möjlighet till manuell inställning 
*   2st Alarm, Stegrande med snooze funktion 
*   12 timmars visning AM/PM 
*   Temperatur i grader C eller F. 
*   Datum och Dagangivelse 
*   Bakgrundsbelyst display 
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INSTALLATION AV BATTERIER: HUVUDENHETEN 
1. Ta bort locket och lossa plast isolatorn. 
2. Klockan drivs av ett 3V,  CR2032 batteri. 
3. Sätt tillbaka baklocket. 

Nu kommer displayen att aktiveras och huvudenheten att pipa. Huvudenheten kommer 
samtidigt söka temperatursensorn och efter 7minuter söka radiosignalen för att ställa 
in korrekt tid. Symbolen för antennen blinkar och visar att sökningen startat. 
Varje dygn vid 01:00, 02:00 och 03:00 kommer klockan söka signalen för inställning 
av tid mm. Har ingen signal hittat kommer enheten att gör ytterligare 5 försök. 
 

 
VIKTIG INFORMATION 

- Blinkande antenn visar att sökning pågår. 
- När blinkning upphör och antenn är fylld har tidssignal mottagits. 
- Det rekommenderas att huvudenheten är minst 2,5 meter från störande magnetfält, 

såsom datorer, TV apparater och liknande. 
- Radiosignalen är svagare då man bor i exempelvis hus med tjocka betongväggar, 

källare och liknande.  För att förbättra mottagning placera enheten i närhet av fönster 
som vetter mot söder. 
 
 

MANUELL INSTÄLLNING AV KLOCKAN 
För manuell inställning tryck på ’SET’ i 3 sekunder för att hamna i sök läge för radiosignal, 
tryck därefter in SET knappen, 00 = tidzon visas 

**OBS** för att visa svensk tid skall värdet inte ändras utan var 00! 
Ändra tidszon bara om man ex vis vill klockan visa tid i annan tidszon! 

och/eller justera till rätt Tidzon med hjälp av ( + ) eller ( - ). Tryck in SET för att bekräfta.  
 
Upprepa proceduren för att ställa 
 

- Timmar  (AM = från midnatt > 12 på dagen; PM = 12 på dagen > midnatt) 
- Minuter 
- År 
- Månad 
- Datum 
- Språk 

 
Display språk kan väljas mellan 
 

- engelska (EN) 
- tyska (GE) 
- italienska (IT) 
- franska (FR) 
- spanska (SP) 
- holländska (DU) 
- danska (DA) 

 
i denna ordning. 
 
Om det inte är nödvändigt att ändra någon av inställningarna, tryck SET för att hoppa 
till nästa inställning. När den manuella instälningarna är utförda, tryck på SET knappen 
för att avsluta. Displayen visar nu klockan i tids moden. 
Om ingen knapptryckning sker inom 30 sekunder återgår enheten automatiskt till tidsvisning. 
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FUNKTIONER FÖR INSTÄLLNING AV ALARM 

1. Tryck (ALARM) knappen en gång för att visa alarmsymbolen.  
2. Tryck in (ALARM) i två sekunder. ALM 1 timmar blinkar.  
3. Välj timma med ( + ) eller ( - ). 
4. Tryck in (ALARM). 
5. Välj minut med ( + ) eller ( - ). 
6. Tryck in (ALARM) för att bekräfta. 
7. Upprepa proceduren för att ställa in ALM 2. 

Om ingen knapptryckning sker inom 30 sekunder återgår enheten automatiskt till tidsvisning. 
 
AKTIVERING AV ALARM 1 & 2 
På ovansidan av enheten finns en knapp ALARM genom att trycka på den aktiveras  
>Alarm 1 ; > Alarm 2 ; och både Alarm 1 och Alarm 2, eller inget Alarm; 
 
På ovansidan av klockan finns en knapp för snooze/belysning och med denna kan man snooza 
klockan med ett tidsintervall av ca 5 minuter. 
 
Alarmet ljuder under 2 minuter om man inte stänger av det, och kommer alarmet att ljuda ett 
dygn senare vid samma tid. Det går att stänga av alarmet genom att trycka på någon av 
knaparna på ovansidan, förutom snooze/light knappen. Klockan har ett stegrande alarm i 4 
steg! 
 
PROJEKTORNS BESKRIVNING  

- Ställ kontakten PROJEKTION ON/OFF i läge ON. 
- Anslut nätadaptern för kontinuerlig belysning och projektion. 
- Bästa skärpa på projeceringen är mellan 1-3m från enheten. 
- För att vrida projeceringen 90 grader tryck in någon av knapparna 

med vridsymbolerna på ovansidan av enheten, beroende om projeceringen 
skall visas i taket eller på väggen! 

  
BAKGRUNDS BELYSNING DISPLAY 

- Tryck på sensorn vid (LIGHT/SNOOZE), display belysningen tänds och 
lyser i 8 sekunder, därefter slocknar belysningen automatiskt. 

- Anslut nätadaptern för kontinuerlig belysning. Display belysningen kan 
justeras enligt följande 4 alternativ  
genom att trycka på ’+’ knappen reglera 3 steg på hur starkt belysningen 
skall vara och det sista alternativet är att helt släcka belysningen.  

 
SIGNAL STÖRNINGAR 
Signaler från andra hushållsprodukter såsom dörrklockor, fjärrkontroll för alarm, 
garageöppnare mm kan tillfälligt störa mottagningen. Detta påverkar endast tillfälligt 
funktionen och skadar inte produkten. När störande signaler har upphört kommer 
produkten fungera normalt igen. 
 
VARSAMHET 
Klockan är konstruerad och tillverkad för att hålla för många års användning men det 
är också viktigt att den hanteras varsamt. 

1. Aktas för väta. 
2. Rengör inte enheten med slipande eller frätande material. 
3. Utsätt inte enheten för onödigt våld, stötar, damm, hög värme eller fukt. 
4. Undvik att skruva isär huvudenheten då dess komponenter kan skadas. Inga garantier 

gäller om produkten varit isärplockad. 
5. Använd endast batterier rekommenderade i bruksanvisningen. Blanda aldrig gamla 

och nya batterier då risken är mycket stor för batteriläckage. 
6. Läs igenom bruksanvisning innan användandet.    



Wolgast Time AB 4 2020-02-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


