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OBS! Till skillnad från många andra
produkter som Rehabmodul AB säljer,
pratar inte denna Larmklocka!
Den anger istället larmtiderna med
pipljud eller vibratorsignal.

Alarm
knapp

Skärm
Mode
knapp

TIME
DATE
TIMER SET
Mode Enter Set Lite

Enter
knapp

Stor som en vanlig tändsticksask
och med clips för fastsättning i bälte,
byxa, linning etc.

V=Vibration
O=Av
B=Pipljud

Skärmlyse
Tryck en
gång och
skärmen lyser
i 12 sekunder

För att lämna Timer och Meeting Timer Set
moder - tryck på dessa tangenter samtidigt knapp
och sedan på Mode knappen för att lämna. Håll intryckt
för snabb
OBS! Det finns ingen huvudströmbrytare! stegning

Larmklockan Invisible Clock II

Enkel användning är larmmarkering vid upp till 12 tidpunkter under
ett dygn. Detta är också den huvudsakliga användningen. Det finns
fler funktioner - men för många är nog dessa av mindre intresse.
(De finns kortfattat beskrivna under AVANCERAD ANVÄNDNING. Se främst engelska manualen!)

Larmklockan har 7 arbetssätt (modes) som väljs med Mode knappen:
1. Vibration och pipljud inställning (VIB & BEEP).
- Ställ in vibrationsstyrkan i ett av 3 lägen: 1 = låg 2 = medium 3 = hög
- Ställ in pipljudstyrkan i ett av 3 lägen: 1 = låg 2 = medium 3 = hög
- Ställ in antal pipljud i ett av 6 lägen.
2. Tids-och datuminställning (TIME & DATE). För inställning av tid och datum.
3. Timerinställning (TIMER SET). För inställning enkel tidnedräkning eller för upprepad tidnedräkning.
4. 12 larmtider (ALARMS SET). För inställning av upp till 12 olika larmtider per dygn. De larmtider
som ställs in här, kommer att verkställas oavsett vilken annan mode som larmklockan är inställd på.
5. Mötestimer (MEET TIMER). För inställning av tidpunkter för t ex möten, avgångar etc inom 10 till
120 minuter. När halva tiden gått och när 5 minuter återstår vibrerar larmklockan samt när tiden är inne.
6. Anpassad timer (CUSTOM TMR). För inställning av valfri nedräkning inom 60 minuter och
programmera upp till 6 olika tidpunkter för larm inom maxtiden. Det går också att ställa in repetering
samt att uppräkning görs efter att nedräkningen är klar.
7. Tidtagarur (STOP-WATCH). För att ta tid vid valfria tillfällen.

Skydd mot oavsiktlig ändring/radering av inställningar - skyddet aktiveras automatiskt.
1. Skyddet aktiveras automatiskt för inställningar gjorda för TIMER, MEETING TIMER och CUSTOM
TIMER. Tryckningar på knapparna ger alltså ingen påverkan på inställningarna när skyddet är aktivt.
• För TIMER och MEETING TIMER tas skyddet bort genom att samtidigt trycka på de båda
mittknapparna (grön och blå) och sedan trycka på den röda Mode knappen.
• För CUSTOM TIMER tas skyddet bort genom att samtidigt trycka på de båda mittknapparna
(grön och blå) under 2 sekunder.
2. Aktivera/avaktiver skyddet för larmtiderna - Välj ALARMS SET med Mode knappen och tryck
sedan på Enter knappen under 3 sekunder.
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ENKEL ANVÄNDNING
• Börja med att installera batteriet. Det ska vara ett 1,5 volt alkaline batteri (LR03 eller AAA) och
detta sätts in i batterifacket (under luckan) på apparatens undersida.

Ställa in vibratorstyrka och pipljud
Ställa in vibratorstyrka, pipljudsyrka och antal pip.
Vid leveransen är följande inställningar gjorda: Vibration = 3 Pipljudstyrka = 3 Antal pipljud = 3

Välj VIB &
BEEP med
Mode knapp

Välj inställ- Välj vibraVälj pipljud Välj pipljud- Välj pipantal Välj antal
Tryck på
ning med
tion med
med Enter
styrka med
med Enter
pip med
Mode knapp
Enter knapp S e t knapp
knapp
S e t knapp
knapp
S e t knapp
för att lagra
Typ av larmsignal som ska användas - eller avstängt - väljs med Alarm knappen till höger om skärmen.

Ställa in tid och datum
• Håll Set knappen intryckt för att snabbt stega fram.
Larmklockan kan justera automatiskt mellan sommar/vintertid - funktionen bör dock vara AV - se nedan!
OBS! Håll reda på am resp. pm. Detta är en 12 timmars klocka. am = kl. 00 - 12 och pm = 12 - 24
O B S! Visas på skärmen: Månad - datum, t ex 3 - 26 (dvs 26 mars)

Välj TIME & Tryck 2 ggr Välj timme
DATE med
Enter knapp med S e t
Mode knapp tim blinkar
knapp

Välj minut- Välj minuter
läge med
med S e t
Enter knapp knapp

Välj aktuellt
datum med
S e t knapp

OBS!
Om rätt årtal
redan visas tryck inte!
Årtal finns
Håll Enter knapp Välj på/av
från 2003 till 3 sek för på/av
med S e t
2040!
som/vintertid
knapp

Välj år med
Välj aktuellt
Enter knapp år med S e t
knapp

Välj månad
med Enter
knapp

Välj aktuell
månad med
S e t knapp

Välj datum
med Enter
knapp

PÅ= on
AV= T?
Välj A V!
Funktion
som inte Tryck på Mode
stämmer i knapp 2 ggr
Europa! för att lagra

Felsökning och förslag på åtgärder
- Valda delar från engelska bruksanvisningen.
• Apparaten verkar ha låst sig i timerläget. Tryck kort (1 sek) samtidigt på de båda mittersta knapparna
tills skärmen börjar blinka. Tryck sedan på Mode knappen.
• Vibratorstyrkan är inte tillräcklig. Sätt om möjligt till ett starkare läge (se ovan).
• Det går inte att komma in i larmläget. Håll Enter knappen intryckt under 3 sek för att avaktivera
skyddet och komma in i larmläget.
• Vibratorn går för länge i larm-och timerläget. Vibrationstiden i dessa moder är 20 sek. För att stoppa
vibratorn - tryck på valfri knapp. OBS! I larmläget medför ett tryck på Lite knappen att vibratorn
slutar gå men också att en ”SNOOZE” funktion aktiveras. Efter 5 min görs ett larm igen.
• En pulserande vibration är normal i läge 1 (låg) och 2 (medium).
• Tecken på dåligt batteri är att skärmbelysningen blir svag och framförallt att vibratorn/pipsignalen
har låg styrka. Innan batteribyte görs - se till att ha ett nytt batteri - ett 1,5 volt alkaline batteri (LR03
eller AAA) - tillgängligt.
• Ta ur gamla batteriet ur batterifacket (under luckan) på apparatens undersida och sätt ditt det nya batteriet.
O B S! Du har flera minuter på dig för att göra det här, eftersom gjorda inställningar sparas under
denna tid. Har det inte tagit för lång tid, så finns inställningarna kvar och behöver inte göras om.
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Ställa in och använda upp till 12 larmtider per dygn
• Håll Enter knappen intryckt under 3 sek för att avaktivera skyddet och komma in i larmläget.
• Håll Set knappen intryckt för att snabbt stega fram.
OBS! Håll reda på am resp. pm. Detta är en 12 timmars klocka. am = kl. 00 - 12 och pm = 12 - 24
Aktuell tid Inställd larmtid Larmnummer
• Fortsätt från
bild 3 med
nya larmtider!
eller

Välj ALARMS Håll Enter
SET med
knapp nere
Mode knapp 3 sek

• Tryck på
Välj minuter Välj tim-läge Välj timme
Lagra denna Välj nytt larm-Mode knapp
med S e t
med Enter
med S e t knapp larmtid med nummer med för att sluta
knapp
knapp
OBS! am/pm! Mode knapp Enter knapp lagra.

Radera ett befintligt larm
• Avaktivera skyddet med Enter knappen (3 sek) - Välj ALARMS SET med Mode knappen Välj det larmnummer som ska raderas med Enter knappen - Tryck sedan samtidigt på knapparna
Enter och Set - Tryck sedan på Mode knappen för att lämna denna mode.

Ändra ett befintligt larm
• Avaktivera skyddet med Enter knappen (3 sek) - Välj ALARMS SET med Mode knappen Välj det larmnummer som ska ändras med Enter knappen - Tryck sedan på SET knappen för
att välja minuter - Tryck sedan på Enter knappen för att välja tim-läget - Tryck sedan på Set
knappen för att välja timme - Tryck sedan på Mode knappen för att lagra och lämna denna mode.

Kontrollera eller göra flera larminställningar i följd
• Avaktivera skyddet med Enter knappen (3 sek) - Välj ALARMS SET med Mode knappen Scrolla igenom inställda larm med Enter knappen. För att lägga in nya larmtider - Välj ett tomt
larmnummer och fortsätt sedan från bild 3, ovan!

Så här fungerar det sedan..
• Inlagrade larmtider organiseras per automatik i larmnummerordningen, beroende på tiden under
dygnet. Dvs, ALARM01 följs av ALARM02 osv.
• Oavsett hur Larmklockan i övrigt används, kommer larmfunktionen alltid vara aktiv - vibrera/pipa
- under förutsättning att Alarm-knappen på sidan, till höger om skärmen inte är i läge O = AV.
• Vibrationstiden är 20 sek. För att stoppa vibratorn - tryck på valfri knapp. Om Lite knappen trycks
in, kommer vibratorn/pipludet att sluta men också att en ”SNOOZE” funktion aktiveras. Efter 5 min
görs ett larm en gång till. Detta görs dock bara en gång för det aktuella larmet.

Använda tidtagaruret
• Tidtagaruret, STOP-WATCH, kan användas utan att vara ”synligt” hela tiden. Den fortsätter att ta tiden,
tills den stängs av.

Välj STOPAktivera
Starta tidtagWATCH med inställn. med ningen med
Mode knapp Enter knapp S e t knapp

Stoppa tidtag- Nollställ med
ningen med Enter knapp
S e t knapp
(Avstängd)

Under tidtagning - tryck på Tryck på
Enter knapp för att frysa
Enter knapp
skärmen - tidtagning fortgår för att fortsätta
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AVANCERAD ANVÄNDNING
- Valda delar från engelska bruksanvisningen. Se denna för detaljer!

OBS! Avaktivera först skyddet mot oavsiktliga ändringar av inställningar - se sidan 1!

Timer
• Timer, som kan ställas in för nedräkning (3 sek - 999 tim.) en gång eller för att repetera om och om igen.
Senast gjorda timerinställning sparas och kan användas igen med att trycka på Mode knappen.
Radera genom att samtidigt trycka på E n t e r och S e t knapparna och sedan S e t knappen.

Välj TIMER
SET med
Mode knapp

Välj inställ- Välj sek med Välj minutning med
S e t knapp
läge med
Enter knapp (Enter för att Enter knapp
hoppa över sek)

Välj minuter
med S e t
knapp

Välj timläge
med Enter
knapp

timmar minuter sek.

Välj timme Tryck på Mode
med S e t
knapp för start
knapp *)

*)Välj repetering (R ) innan timern startas med E n t e r knappen.

Anpassad timer
• Anpassad timer, CUSTOM TIMER, för nedräkning (3 sek - 60 min) en gång eller för att repetera om och
om igen- även uppräkning. Lägga in unika larmsignaler för max 6 larmpunkter. Begränsningar finns.
Lagra nedräkningstid: 40 min 30 sek.

Nedräkningstid
= 40 min 30 s.

Larm A
Vib 5 sek alt. 1 pip

Larm B
Vib 5 sek/paus 5 sek/
Vib 5 sek alt. 2 pip

Larm C

Välj CUSTOM Välj inställTMR med
ning med
Mode knapp Enter knapp

Välj sek med
S e t knapp

Välj minutläge med
Enter knapp

Välj minuter
med S e t
knapp

Gå vidare till
nästa rad för att
lägga in max 6
larmpunkter
inom denna tid.

Vib 10 sek alt. 3 pip

Larm D
Vib 10 sek/paus 7 sek/
Vib 10 sek alt. 4 pip

Larm E
Vib 20 sek alt. 5 pip

Larm F
Vib 2 sek alt. 6 pip

•
•
•
•

Välj Larm A
med Enter knapp

Välj sek med
S e t knapp

Välj minutläge
Välj minuter
med Enter knapp med S e t knapp

Välj Larm B
med Enter knapp

Se engelska bruksanvisningen för detaljer om repetering, uppräkning, mm (STEP 3), kontroll av programmering mm.
Avsluta programmeringen med Mode knappen (STEP 4).
Starta nedräkningen med Enter och sedan Mode knappen.
Stoppa nedräkningen och lämna denna mode med att samtidigt trycka kort på Enter och S e t knapparna.

Mötestimer
• Mötestimer (MEETING TIMER). För inställning av tidpunkter för t ex möten, avgångar etc inom 10 till
120 minuter. När halva tiden gått och när 5 minuter återstår vibrerar larmklockan samt när tiden är inne.
timmar

Välj MEET-TIMER
med Mode knapp
•

minuter

Välj inställning med Välj minuter med
Enter knapp
S e t knapp
(10 - 120 min)

Se engelska bruksanvisningen för detaljer!

Starta mötestimer med
Enter knapp

Tryck samtidigt på
Enter och S e t för
att stänga av

