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Vrid vredet moturs till önskad tidsmängd.

Sätt igång nedräkning

Använd klockan

Den röda skivan försvinner medurs mer och och mer allteftersom 
tiden går, tills tiden är ute. 

Nedräkning pågår

Välj volym för larmsignalen med den röda knappen. Välj mellan 
hög volym, låg volym eller ljud avstängt.

Justera volymen

Öppna batteriluckan på baksidan av klockan. Sätt i två C-batterier som bilden visar. Var noga med 
att + och - hamnar åt rätt håll. Stäng batteriluckan igen.

Byt batteri



Anpassa utseende och tidsmängd

Ställ in vredet på baksidan så att det matchar den tidstavla du valt. Tänk på att inställningen ska 
matcha ett helt varv på urtavlan, eller det du skrivit på den vita dry erase-urtavlan.

Ställ in rätt tidsmängd

Sätt en finger genom hålet på baksidan och tryck ut alla tre urtavlor. Välj vilken urtavla som du vill 
visa och lägg den överst. Klicka tillbaka urtavlorna en åt gången. 

OBS! Urtavlorna är dubbelsidiga med olika tryck på varje sida!

Byt urtavla

En av urtavlorna är vit och en så kallad ”dry erase”. Det innebär 
att du kan skriva och rita på den med whiteboardpenna, sudda 
och skriva igen.

Du kan använda denna urtavla med vilken tidsmängd du vill.

Urtavla med dry erase



Skapa tidsindelningar på vilken urtavla du vill genom att klicka fast tidsmarkörer i räfflorna mellan 
den röda skivan och siffrorna.

Använd tidsmarkörer



Montering 

Vik ut stativet så kan du ställa klockan på ett bord eller annan yta.

Stativ

Vik över stativet så kan du hänga upp klockan på en krok.

Häng på krok

Sätt upp väggkonsoll med skruvar. Använd gärna ett vattenpass för att försäkra dig om att den
hamnar rakt. Sätt upp klockan på fästet genom det öppna spåret på baksidan.

Sätt upp med väggfäste



På baksidan av klockan finns ett öppet spår. Skuva upp en skruv på väggen, lämna ett litet 
avstånd mot väggen. Sätt upp klockan.

Sätt upp med skruv

Klockan är avsedd att användas inomhus i torra utrymmen. Du kan använda en torr och luddfri 
trasa för att rengöra klockan. 

Var försiktig när du hanterar klockan så den inte skadas. Klockan bör inte hanteras av små barn 
eller personer som riskerar att hantera klockan på ett ovarsamt sätt.

Rengöring

Övrig hantering

När klockans livslängd har uppnåtts lämnas den in till återvinning. Klockan sorteras som elavfall. 
Uttjänta batterier lämnas till batteriåtervinning.

Du kan alltid skicka in klockan till oss på Funktionsverket så ser vi till att den sorteras på korrekt 
sätt.
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