
 1  

BRUKSANVISNING S1882 Radiokontrollerad klocka. 
 

 
 

INTRODUKTION   
Vi gratulerar till ett bra köp av S1882.  
Läs igenom bruksanvisning noga innan användandet. 
 
 

FUNKTIONER 
 

*   Tydlig LCD DISPLAY som visar Timmar/Minuter/Sekunder/Datum/Temp. 
*   DCF Radiostyrd klocka med möjlighet till manuell inställning 
*   Stegrande Alarm med snooze funktion 
*   Välj 12 alternativt 24 timmars visning 
*   Temperatur i grader C eller F. 
*   Datum 
*   Bakgrundsbelyst display  

            
INSTALLATION AV BATTERI (ingår inte) 

1. Ta bort baklocket. 
2. Sätt i 2st 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 DEN RADIOKONTROLLERADE TIDEN 
Efter batterierna har installerats kommer klockan att testa displayen’s alla segment 
och alarmsignalen under 2 sekunder.  
 
Klockan kommer nu automatiskt att söka DCF radiosignalen. Detta kommer att 
ta mellan 3-7 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 och man kan då ställa tiden manuellt. 
 
Klockan kommer automatiskt 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. 
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MANUELL INSTÄLLNING AV KLOCKAN 
Klockan kan ställas manuellt när ingen antennsymbol visas på displayen, detta tar 7 minuter 
när man satt i batterierna, genom att trycka in ’TIME’ knappen i 2 sekunder. 
 

- 12/24 blinkar på displayen. 
Tryck + eller - för inställning av 12 eller 24 timmars visning. 
Tryck på ’TIME’ för att bekräfta. 

- TIME ZONE blinkar på displayen. 
Tryck + eller - för inställning av rätt tidszon. 
Tryck på ’TIME’ för att bekräfta. 

- TIMMAR blinkar på displayen. 
Tryck + eller - för inställning av timmar. 
Tryck på ’TIME’ för att bekräfta. 

- MINUTER blinkar på displayen. 
Tryck + eller - för inställning av minuter. 
Tryck på ’TIME’ för att bekräfta. 

- DATUM FORMATET blinkar på displayen. 
Tryck + eller - för inställning av datum format. 
Tryck på ’TIME’ för att bekräfta. 

- Året 2016 blinkar på displayen.  
Tryck + eller - för inställning av rätt år. 
Tryck på ’TIME’ för att bekräfta. 

- MÅNADEN blinkar på displayen. 
Tryck + eller - för inställning av månad. 
Tryck på ’TIME’ för att bekräfta. 

- DATUM blinkar på displayen. 
Tryck + eller - för inställning av datum.  
Tryck på ’TIME’ för att bekräfta. 

 
Observera att om ingen knapptryckning sker efter 20 sekunder avslutas manuella 
inställningen och klockan går tillbaka till normal tidsvisning. 
 
INSTÄLLNING AV ALARM TID 
S1882 har ett dagligt alarm. För att kontrollera inställd alarmtid Tryck på den röda 
ALARM KNAPPEN på ovansidan av klockan. Datum visningen byts ut mot alarmtiden 
och en alarmsymbol syns på displayen. 
 

- Tryck på ’ALARM’ knappen på framsidan av klockan i 2 sekunder och 
alarmsymbol och ’timmar’ blinkar på displayen. 
Tryck + eller - för inställning av timmar. 
Tryck på ’ALARM’ för att bekräfta. 

- MINUTER blinkar på displayen. 
Tryck + eller - för inställning av minuter. 
Tryck på ’ALARM’ för att bekräfta. 

 
Med den röda ALARM KNAPPEN på ovansidan sätter man på eller stänger av alarmet. 
 
Observera att om ingen knapptryckning sker efter 20 sekunder avslutas manuella 
inställningen och klockan går tillbaka till normal tidsvisning. 
 
Alarmet stängs av efter 2 minuter om ingenting åtgärd görs. Alarmet kommer att ljuda på 
inställd alarmtid påföljande dag. 
 
Alarmsignalen har stegrande ljud i 4 steg!  
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SNOOZE 
Tryck på touch knappen SNOOZE/LIGHT på ovansidan av klockan och alarmet stoppar, 
men efter 5 minuter ljuder alarmet igen.  
 
Light ON / OFF 
Tryck på touch knappen SNOOZE/LIGHT på ovansidan av klockan och displayens 
LED belysning tänds under 8 sekunder! 
 
C / F TEMPERATUR 
Temperaturen visas på displayen i C eller F och kan ändras genom att trycka på + eller - . 
 
 
VIKTIG INFORMATION RADIOSIGNAL 

- 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. 

 
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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