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BRUKSANVISNING RY09703 (LCT097NR03) 
Digital klocka med 3 Alarm och Ljussensor för nattbelysning. 
 

Vi hänvisar till engelsk originalbruksanvisning för bilder. 
 

                       
 
Vi gratulerar till ert köp av RY09703 (LCT097NR03) med 3 alarm, veckodag och datum, termometer och 
bakgrundsbelysning. 
 

BILDER PÅ HUVUDENHETEN och beskrivning av knappar. 
 
A1: Tid  B1: TIME SET’ knapp  B8: ‘SNOOZE / LIGHT’ knapp  
A2: Alarm tid B2: ’ ner ’ knapp & 12/24  B9: ’WEEKEND OFF’ av/på 
A3: Datum  B3: ’ upp ’ knapp  B10: Ljussensor 
A4: Temperatur B4: ’AUTO LIGHT ’ onn/off B11: ‘RESET’ knapp 
A5: Alarm symbol B5: ‘Alarm 1’ knapp  C1: Batteri baklock 
A6: ’WEEKEND’ symbol B6: ’Alarm 2’ knapp 
A7: Veckodag B7: ‘Alarm 3’ knapp 
 
INSTALLATION AV BATTERI 

1. Ta bort baklocket. 
2. Sätt i medföljande 3st R3 (AAA) batterier.  
3. Sätt tillbaka baklocket. 

Om klockans display efter ca 1 år börja bli otydlig är det dags att 
byta batteri. 

 
INSTÄLLNING AV TID MM 

1. När klockan visar tiden, håll in ’TIME SET’ (B1) knappen i 3 sekunder. 
2. Tryck på ’upp’ eller ’ner’ för att ställa in timmar, tryck på ’TIME SET’ (B1) och bekräfta. 
3. Upprepa detta och ställ in timmar, minuter, år, månad och datum. 

 
12/24 TIMMARS INSTÄLLNING 

1. Tryck på ’ner’ 12/24 (B2) knappen för att välja mellan 12 eller 24 timmar. 
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INSTÄLLNING AV ALARM 1 & 2 & 3 

1. Klockan har 3 olika Alarmtider 
2. Tryck ’ALARM 1’ knappen (B5) i 3 sekunder, Alarm tid 1 blinkar, tryck ’upp’ (B3) eller ’ner’ (B2) 

för att ställa in timmar. Tryck in ’ALARM 1’ för att ställa in minuter. Bekräfta genom att trycka på 
’ALARM 1’ knappen (B5). 

3. Upprepa ovanstående steg för att ställa in ’ALARM 2’ och ’ALARM 3’. 
4. För att aktivera Alarm 1-3, tryck in respektive Alarm knapp och symbolen ovanför Alarm symbolen 

ändras från ett ’X’ till ’v’ och alarmet är aktiverat. Upprepa och larmet stängs av! 
5. Alarmsymbolen blinkar på displayen när alarmet ljuder. Tryck på ’SNOOZE/LIGHT’ (B8) 

knappen och aktivera snooze funktionen. Efter 5 minuter larmar klockan igen. Man kan snooza 
max 5 gånger. 

6. Alarmet ljuder 40 sekunder och stängs därefter av automatiskt, och larmar nästa dygn igen. 
 
WEEKEND OFF / EVERYDAY 

1. Skjut knappen (B9) till WEEKEND OFF och symbolen WEEKEND aktiveras på displayen! 
ALARM 1 – 3 kommer att fungera Måndag-Fredag men inte under veckoslut! 

2. Skjut knappen (B9) till EVERYDAY och larmtiderna fungerar all veckans dagar. Ingen symbol 
finns på displayen. 

 
TERMOMETER:  

Temperaturen ställer in sig automatiskt när man satt in batterierna. 
 
LIGHT ON/OFF OCH SNOOZE 

1. tryck på knappen ’SNOOZE/LIGHT’ (B8) (på ovansidan), ljuset på displayen tänds och 
            släcks automatiskt efter 3 sekunder. 

2. Skjut knappen ’BACK LIGHT’ (B4) för att aktivera automatisk bakgrundsbelyst display. 
3. När auto ’BACK LIGHT’ funktionen är aktiverad kommer sensorn att märka när det blir 

mörkt och displayen lyses upp svagt så att tiden/displayen kan avläsas i mörker. 
       
NOTERA 

1. Om klockan inte fungerar ordentligt tryck med penna eller liknande in RESET (B11) knappen 
för att nollställa inställningar. 

2. Undvik att placera klockan när störande magnetfält såsom datorer och TV apparater. 
3. Om vid inställning ingen aktivitet sker avbryts automatiskt sessionen efter 30 sekunder och 

återgår till ursprungsinställning. 
 
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 klockan 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.    

 
      

 
 
 


