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Bruksanvisning S1557 LED Digitalt Väckarur 

Läs igenom bruksanvisning noga innan användandet. Vi hänvisar till symboler och förklaringar i 

originalbruksanvisningen. 

Inställning av Tid 

När kontakten ansluts till vägguttaget, blinkar siffrorna på displayen. För att ställa in rätt tid gör enligt 

följande: 

TIMMAR: Tryck på knappen (6) HR för att ställa in rätt timma. 

MINUTER: Tryck på knappen (7) MIN för att ställa in rätt minuter. 

Bekräfta genom att trycka på knappen (9) SET och siffrorna slutar blinka. 

Sätta på Radion 

Tryck på (1) POWER knappen för att sätta på radion! Första gången visas FM frekvensen 87,5 MHz ca 3 

sekunder på dispalyen som därefter åter visar inställd tid. 

Önskar man ställa in AM kanaler trycker man på knappen (11) BAND och första gången visas frekvensen 

522KHz på displayen. Genom att trycka på (11) igen återgår man till FM bandet. 

Ställ in önskad volym genom att upprepande trycka på knappen (3/+ eller 4/-) och justera volymen! 

Inställning av önskad kanal görs genom att upprepande gånger trycka på knappen TUNING (6/+ eller 7/-) 

för att ställa in önskad frekvens. Genom att hålla ner knappen TUNING (6/+ eller 7/-) sker automatisk 

frekvenssökning till nästa radiokanal hittats. 

TIPS: För bästa FM mottagning sträck ut  antennen! För bästa AM mottagning vrid Klockradion tills bästa 

mottagning 

Lagring av önskade radiostationer 

Upp till 10 kanaler i kan sparas i både FM och AM bandet. När önskad radiostation skall sparas, tryck in 

knappen (9) SET i 2 sekunder, ’P01’ blinkar på displayen. Tryck igen på (9) SET och radiostationen är sparad. 

Detta kan upprepas upp till totalt 10 gånger. När man vill byta mellan sparade kanaler gör man detta 

genom att trycka på (12) MEM upprepade gånger och välja någon av sparade kanaler. 
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Inställning av Alarmtid 

Inställning av Alarmtid görs när normaltid visas i displayen. 

Alarm 1 :  Håll inne knappen (3) AL 1 i  2 sekunder, siffrorna i displayen blinkar. Tryck på knappen (6) HR för 

att ställa in timmar och (7) MIN för att ställa in minuter. Genom att hålla knapparna intryckta kan man 

snabbare ställa in tiden. Tryck in knappen (3) AL 1 för att bekräfta inställd alarmtid. Om inget knapptryck 

sker inom 5 sekunder och någon inställning görs, visas åter den normala tiden på displayen.  

Alarm 2 :  Håll inne knappen (4) AL 2 i  2 sekunder, siffrorna i displayen blinkar. Tryck på knappen (6) HR för 

att ställa in timmar och (7) MIN för att ställa in minuter. Genom att hålla knapparna intryckta kan man 

snabbare ställa in tiden. Tryck in knappen (4) AL 2 för att bekräfta inställd alarmtid. Om inget knapptryck 

sker inom 5 sekunder och någon inställning görs, visas åter den normala tiden på displayen.   

Genom att hålla intryckt ALARM 1 (3) respektive Alarm 2 (4) knappen 2 sekunder kan man kontrollera att 

rätt alarmtid är inställd. Efter 5 sekunder återgår displayen till normal tid. 

Sätta på och stänga av ALARM 

Tyck på knappen (3) AL 1 och i sekvens välj SUMMER>RADIO>OFF och symbol (14) och (15) visas på 

displayen. När ingen symbol visas är inget ALARM aktiverat. 

Tyck på knappen (4) AL 2 och i sekvens välj SUMMER>RADIO>OFF och symbol (16) och (17) visas på 

displayen. När ingen symbol visas är inget ALARM aktiverat. 

Repetition / Snooze 

Genom att trycka på SNOOZE knappen när alarmet ljuder aktiveras snooze funktionen och alarmet tystnar 

men ljuder igen efter 9 minuter. 

Insomningstimer  

Med insomnings får man radion att stänga av sig efter inställd tid. 

Tryck på (8) SLEEP radion sätts på och ’90’ syns på displayen, genom att upprepa trycka på SLEEP kan man 

välja 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minuters insomningstid! Avstängning av radion kan göras genom att 

trycka på POWER under insomningstiden. 

Batteribackup 

Klockan kan förses med 2st 1,5V batterier (ingår inte) som isättes på baksidan av klockan, innanför 

batteriluckan. Skulle av någon anledning strömförsörjningen (strömavbrott) störas finns alla 

inställningar för tid och alarm sparade. Utan denna backup nollställs klockan vid strömavbrott. Observera 

att detta batteri bör bytas en gång om året för att undvika/säkerställa backup och att undvika läckage av 

batteri. 

Viktigt 

Undvik att utsätta klockan för fuktighet/väta. Dammtorka endast med torr trasa och inga frätande 

rengöringsmedel eller liknande. 


