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KRONOGRAFKLOCKA MED STORA SIFFROR 
Kat. nr 29480 

BRUKSANVISNING 
 

 
 

 
I. Funktionsinstruktion: 

Urtavla: månad, dag, timma, minut, sekund, Stoppur, Möjlighet att välja 
12/24-timmarsklocka, Larm/Timsignal/Snooze, EL-bakljus 

 
II. Bruksanvisning: 
EL-bakljus: Tryck på D-knappen för att tända EL-bakljuset i 3 sekunder. 
 
Stoppursläge: 

I normalt tidsläge, tryck en gång på A-knappen för att öppna stoppursläget, tryck en 
gång på B-knappen för att starta tidtagaren, tryck två gånger på B-knappen för att 
stoppa tidtagning, så visas digital tidtagningsinformation. Tryck på C-knappen en gång 
för att återställa stoppuret till noll. Tryck en gång på A-knappen för att återgå till normalt 
tidsläge. 
 
12/24 timmars visning: 

I normalt tidsläge, tryck tre gånger på A-knappen för att öppna tidsinställningen, 
tryck på C-knappen två gånger för att öppna timinställningen, och tryck och håll därefter 
B-knappen intryckt till 12/24 timmar visas. Tryck en gång på A-knappen för att återgå till 
normalt tidsläge. 
 
Larminställning: 

I normalt tidsläge, tryck två gånger på A-knappen för att öppna larminställningen, 
timmarna kommer att blinka, tryck på B-knappen för att ställa in timmarna. Tryck på 
C-knappen, minuterna kommer att blinka, tryck på B-knappen för att ställ in minuterna. 
Tryck en gång på A-knappen för att återgå till normalt tidsvisning. 

 
Inställningar för snooze-läge: 

När larmet ljuder, tryck en gång på B-knappen för att öppna snooze-läget. Efter 5-6 
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minuter, när det ljuder igen, tryck på C-knappen för att stänga av snooze-läget. 
 

Tidsinställningar: 
I normalt tidsläge, tryck tre gånger på A-knappen, sekunderna kommer att blinka, 

tryck flera gånger på C-knappen så blinkar minut, timma, dag, månad, vecka att blinka i 
tur och ordning. Tryck på B-knappen för att ställa in deras värden när de blinkar. Tryck 
en gång på A-knappen för att återgå till normalt tidsläge. 

 
Larm, timsignal på/av. 

Tryck på och håll C-knappen intryckt, och tryck därefter på B-knappen för att välja 
att sätta på/stänga av larmet. När larmet är på visas en larmsymbol. Tryck på och håll 
C-knappen intryckt, och tryck därefter på A-knappen för att sätta på/stänga av 
timsignalen. Visas alla 7 dagarna betyder det att den är PÅ, visas inte alla 7 dagarna 
betyder det att den är AV. 

 

 
 
 
Byta LCD-fönstrets batteri: 
1) Ta bort bakboetten 
2) Skruva loss skruven som pilen pekar på 
3) Byt ut det gamla batteriet mot ett nytt. Batteritypen är CR2016 
4) Skruva i skruven igen 
5) Sätt tillbaka bakboetten 

 
 

Byta battteri på den analoga klockan: 
1)Ta bort bakboetten 
2)Skruva loss skruven som pilen pekar på 
3)Ta ut CR2016-batteriet, under CR2016-batteriet hittar du det analoga 
SR626SW-batteriet. 
4)Byt ut det analoga batteriet mot ett nytt SR626SW-batteri. 
5)Sätt tillbaka CR2016-batteriet och skruva fast igen. 
6)Sätt tillbaka bakboetten. 
 

AVFALLSHANTERING: 
Förpackningsmaterialet är återvinningsbart. Kasta  

förpackningsmaterialet i rätt behållare på återvinningsstationen. 
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Tänk på miljön när du kastar produkten och batterierna. Produkten och batterierna får 
inte kastas som hushållsavfall. Ta dem till en återvinningscentral för elektronik och 
elektriska apparater. För mer information kontaktar du din kommun. Ta ur batterierna 
först. 

 

 
Eurotops Versand GmbH    
Elisabeth-Selbert-Straße 3 
40764 Langenfeld, Tyskland 
 
För teknisk support, kontakta  
Sverige         tkd@eurotops.de 
 
Om du vill returnera produkten vänder du dig till returadressen som anges på ditt kvitto. 
Bruksanvisningen använder den tekniska informationen som var tillgänglig vid datumet 
den trycktes. Vi förbehåller oss för ändringar av utrustningen eller teknisk art. 
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