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BRUKSANVISNING S10107 Radiokontrollerad klocka. 
 

 

 
 

 

INTRODUKTION   

 

Vi gratulerar till ett bra köp av S10107 (RC236)  

Läs igenom bruksanvisning noga innan användandet. Vi hänvisar till symboler 

och förklaringar i originalbruksanvisningen. 
 

 

FUNKTIONER 
 

*    Stor LCD DISPLAY som visar Timmar/Minuter/Sekunder/ 

Datum/Dag och temperatur. 

 

*   DCF Radio Styrd klocka med möjlighet till manuell inställning 

 

*   Aktiveringsknapp för sökning av radiosignal  

 

*   Dubbla alarm 

 

*   Stegrande alarm med snooze funktion 

 

*   Tidszone 24 timmars (välj –12 timmar till +12 timmar) 

 

*   Välj 12 alternativt 24 timmars visning 

 

*   Sommartids indikering 

 

*   Bakgrundsbelyst display  

 

*   Temperatur i grader Celsius eller Fahrenheit 
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INSTALLATION AV BATTERI 

 

1. Ta bort baklocket. 

2. Sätt i 2st SR6 (AA) batterier.  

3. Sätt tillbaka baklocket. 

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

byta batteri. 

 

INSTÄLLNING AV DEN RADIOKONTROLLERADE TIDEN 

 

Efter batterierna har installerats kommer klockan att pipa i 2 sekunder. 

 

Klockan kommer automatiskt att söka DCF radiosignalen. Detta kommer att 

ta mellan 3-5 minuter under bra förhållanden. När klockan mottagit signal 

kommer tiden och datumet att ställas in och symbolen för radiosignalen att 

visas på displayen. Om signal inte mottagits inom denna tid försvinner symbolen 

för radiosignalen (i tid/temperatur moden) och man kan då ställa tiden manuellt. 

 

Klockan kommer automatiskt varje timma söka DCF signalen, när signalen 

mottagits justeras klockan automatiskt till korrekt tid. 

 

Observera att om klockan står nära bildskärmar/TV/ Mikrovågsugn eller mot- 

svarande kommer mottagningen att försvåras. 

 

Val mellan Temperatur/Alarm 1/Alarm 2/ Dual tid display 

 

-   Tryck MODE och displayen visar Alarm 1 tiden 

 

-   Tryck MODE igen och displayen visar Alarm 2 tiden 

 

-   Tryck MODE igen och displayen visar Dual tid 

 

-   Tryck MODE igen och displayen visar Temperatur 

 

MANUELL INSTÄLLNING AV KLOCKAN 
 

Klockan kan ställas manuellt genom att hålla inne MODE knappen 

3 sekunder i Tid/Temperatur bilden och när ’radiosignalssymbolen’ 

är släckt. 

- Tryck in MODE knappen 

      Timmarna blinkar, tryck + eller - för inställning av rätt timma 
 

- Tryck in MODE knappen igen 

      Minuterna blinkar, tryck + eller - för inställning av rätt minut 
 

- Tryck in MODE knappen igen 

      Årtalet blinkar, tryck + eller - för inställning av rätt årtal 
 

- Tryck in MODE knappen igen 

      Månaden blinkar, tryck + eller - för inställning av rätt månad 
 

- Tryck in MODE knappen igen 

      Datum blinkar, tryck + eller - för inställning av rätt datum 
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- Tryck in MODE knappen en sista gång och inställningen är avslutad. 

 

 

 

Välj mellan 12 eller 24 timmars visning på displayen 

 

- Tryck in + knappen och visningen kommer att växla mellan 12 och 

24 timmars visning på displayen. 

 

Notera: -    Om ingen knapp berörs i 30 sekunder kommer inställningen att avslutas 

och klockan återgå till normalvisning av tid/temperatur utan att någon 

data registrerats. 

 

- Under inställningen, håll inne + eller - knappen under 2 sekunder och för 

snabbinställning av värde. 

 

Kalender 

 

För att ändra språk på veckodag, tryck in - knappen i 3 sekunder – och displayen 

visar aktuellt språk (1) ’EN’ för engelska, (2) ’GE’ för tyska, (3) ’FR’ för franska,  

(4) ’IT’ för italienska, (5) ’SP’ för spanska, (6) ’DU’ för holländska, (7) ’SW’ för svenska, 

därefter tryck och håll in - knappen i 2 sekunder för att välja önskat språk för veckodag. Släpp 

knappen och valt språk är inställt. 

 

 

INSTÄLLNING AV ALARM TID 

 Alarm 1 

 -     Tryck fram Alarm 1 med  ALARM knappen 

- Tryck in MODE knappen i tre sekunder. 

- Alarm timmarna blinkar, tryck + eller - för inställning 

      av rätt timma. 

- Tryck in MODE knappen igen. 

- Alarm minuterna blinkar, tryck + eller - för inställning 

      av rätt minut. 

- Tryck in MODE knappen och alarminställningen är slutförd och aktiverad. 

 

Alarm 2 

 -     Tryck fram Alarm 2 med  ALARM knappen 

- Tryck in MODE knappen i tre sekunder. 

- Alarm timmarna blinkar, tryck + eller - för inställning 

      av rätt timma. 

- Tryck in MODE knappen igen. 

- Alarm minuterna blinkar, tryck + eller - för inställning 

      av rätt minut. 

-     Tryck in MODE knappen och alarminställningen är slutförd och aktiverad. 

 

 

AKTIVERING AV ALARM 1 / ALARM 2 

- Tryck in ALARM (ON/OFF) knappen på klockans högersida 

Alarmsymbol 1 visas på displayen och Alarm 1 är aktiverat! 

- Tryck in ALARM (ON/OFF) knappen igen 

Alarmsymbol 2 visas på displayen och Alarm 2 är aktiverat! 

- Tryck in ALARM (ON/OFF) knappen igen 

Alarmsymbol 1&2 visas på displayen och båda Alarm 1&2 är aktiverade! 

- Tryck in ALARM (ON/OFF) knappen igen 

Ingen Alarmsymbol visas på displayen och inget Alarm är aktiverat! 
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OBSERVERA VID ANVÄNDANDE AV ALARM 1 & 2 
 

- När Alarm 1 eller Alarm 2 ringer kommer aktuell Alarmsymbol att blinka! 

- Tryck in ALARM knappen och aktuellt Alarm stängs av. 

- Om istället SNOOZE/LIGHT knappen (på ovansidan) trycks in tänds 

bakgrundsbelysningen under 5 sekunder, och snooze symbolen börjar blinka 

på displayen. Efter 4 minuter ringer alarmet igen och man kan välja mellan 

att stänga av ALARM eller upprepa SNOOZE/LIGHT alternativet. 

- Om alarmet får ringa under 4 minuter slutar det ringa automatiskt! 
 

Foreign Time Display och inställning 

Om man önskar alternativ tid/tidzon/tidsomställning skall ’foreign *F* time användas! 

*F* time kommer att avläsas/visas istället för den radiokontrollerade tiden. 

Tryck på + knappen under 3 sekunder och symbolen *F* aktiveras på displayen. 

Tryck på MODE knappen under 3 sekunder och timmarna blinkar på displayen och 

 justeras med hjälp av + och - knappen till önskad tid. 

Tryck på MODE knappen för att bekräfta inställd  *F* tid. 

Tryck på + knappen under 3 sekunder och för att återgå till normaltid/ alternativt 

 växla mellan normaltid och * F * tid. 

 

DUAL TIME SETTING 

Dualtiden ställs in genom att trycka in MODE knappen under 3 sekunder, när dualtiden 

visas på displayen. Tim siffrorna börjar blinka! 

Tryck på + eller - för att ställa in timmar.  

Tryck på MODE knappen, minutsiffrorna för dualtid blinkar, tryck på + eller - för att ställa in 

minuter 

Tryck på MODE knappen för att bekräfta inställd dual tid. 
 

Light ON / OFF 

Tryck på knappen LIGHT/SNOOZE på ovansidan av klockan och displayens 

LED belysning tänds under 5 sekunder! 
 

 

Temperatur 

Tryck på knappen C / F på och displayen visar alternativt temperaturen i grader 

Celcius eller Fahrenheit. 

 

Aktivera sökning av radiosignal 

Genom att trycka in WAWE knappen under 3 sekunder aktiveras sökning av DCF 

signalen, och normal tar detta 3-5 minuter och när signalen är mottagen visas antenn 

symbolen på displayen. 
 

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. Använd endast batterier av god kvalitet.  

5. Läs igenom bruksanvisning noga innan användandet.    
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