
Tack för ditt köp av TabTime vibrerande alarmklocka. Du kan ställa in upp till 10 tysta vibrerande alarm
som ger diskreta påminnelser för att hjälpa vuxna som barn att komma ihåg att göra någonting.
För att ställa in klockan, vänligen följ stegen nedan för att sätta rätt tid, antal alarm och ändra tiderna på
alarmen. Vänligen läs igenom instruktionerna innan du ställer in tiden eller aktiverar alarmen eftersom
displayen kommer att stänga av sig själv efter 10 sekunder för att spara på batteri.

Ställ in tiden:

1. Tryck ned och släpp den högra knappen för att visa nuvarande tid.
2. När tiden visat, håll nu nere den högra knappen i 3 sekunder.
3. Timmarna visas ensamt på vänster sida.
4. Tryck den vänstra knappen för att sänka timvärdet och högra för att öka värdet.
5. När timmarna är rätt inställda, håll nere den högra knappen i 3 sekunder.
6. Minuterna visas ensamt på höger sida.
7. Tryck den vänstra knappen för att sänka minutvärdet och högra för att öka värdet.
8. När minuterna är rätt inställda, håll nere den högra knappen i 3 sekunder. Skärmen kommer nu
visa 24-- 
9. Om du föredrar 24-timmarsklocka, håll nere den högra knappen i 3 sekunder för att ställa in tiden.
10. Om du föredrar 12-timmarsklocka, håll nere den högra knappen för att visa 12-- och håll sen nere
den högra knappen i 3 sekunder för att ställa in tiden.

Aktivering av alarmen:

Det finns 10 alarm, A0 till A9. A0 vibrerar i 40 sekunder och alla andra alarm vibrerar i 20 sekunder. Varje
av dessa alarm är ursprungligen inställda till följande tider:

1. Använd den vänstra knappen för att bläddra genom alarmen, först ser du att alarmen har
förhandsställts till att vara avstängda. Detta visas som A0OF, A1OF, A2OF osv.
2. När du bläddrar genom alarmen, tryck på den högra knappen för att sätta på ett alarm.
3. Tryck sen på den vänstra knappen igen för att se tiden som alarmet är inställt på.

A0 08:00 A5 15:30

A1 09:30 A6 17:00

A2 11:00 A7 18:30

A3 12:30 A8 20:00

A4 14:00 A9 21:30



Ändra tiden på alarmen:

När du valt de alarm du behöver, ska du nu justera alarmtiderna.

1. Använd vänstra knappen för att bläddra igenom alarmen. Alla alarm som är påslagna, exempelvis
A1ON kommer visa nuvarande alarmtid.
2. När alarmtiden visas, håll nere den vänstra knappen i 3 sekunder.
3. Timmarna visas ensamt på vänster sida.
4. Tryck på vänstra knappen för att sänka timvärdet och den högra för att öka värdet.
5. När timmarna är inställda korrekt, håll nere vänster knapp i 3 sekunder.
6. Minuterna visas ensamt på högra sidan.
7. Tryck på vänstra knappen för att sänka minutvärdet och högra för att öka värdet.
8. När minuterna är korrekt inställda, håll nere vänstra knappen i 3 sekunder för att fastställa alarmet.
Fortsätt att ändra tider på andra alarm som du behöver.

Batteri:

För att visa nuvarande batterinivå, tryck på högra knappen två gånger.

För att ladda batteriet, ta bort klockan från gummifodralet och ladda klockan med en USB-kabel
Batteriet laddar på ungefär en timme. När du sätter tillbaka klockan i gummifodralet, se till att klockans
knappar är korrekt positionerade under gummiknapparna.
Batterilivstid beror på antal ställda alarm. Vid 20% eller mindre visar skärmen _ _ 00 efter att du
ser på tiden som en påminnelse att ladda. För att bevara batteriets livstid, ladda inte varje dag.

Varning:

Denna produkt är inte vattentät, bär inte i duschen/badet, eller när du simmar.
Denna produkt ska ses endast som ett hjälpmedel för minnet och Tabtime Ltd eller deras ombud kan
inte hållas ansvariga om du glömmer att ta din medicin, tar fel medicin, tar fel medicin vid fel tid på
dagen eller någon kombination av dessa händelser.

För att registrera din TabTime vibrerande alarmklocka
för kostnadsfri 12 månaders garanti, vänligen besök: 

www.tabtime.com/register


