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   A-Funktioner 
 Realtidsvisning i timmar, minuter och sekunder 
 Datumvisning genom att trycka in knapp C 
 Stoppur 
 Intervall-alarm med inställbart intervall mellan 1 minut och 23 timmar och 59 sekunder 
 12 specifikt tidsbestämda larm 
 Intervall och tidsbestämda larmen kan användas samtidigt 
 Minnet lagrar alla inställningar vid batteribyte. Ingen omprogrammering behövs. 
 15 sekunder vibrations- och eller ljudlarm  
 Olika alarm ljud för de tidsbestämda och intervall larmen 
 Knapptrycknings respons med ljud och vibration vid tryck på de olika funktionsknapparna 
 Bakgrundsbelysning  
 Låsbara inställningar för att undvika att oavsiktliga ändringar   
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B – Knapp funktioner 
 Lägesknapp (M) – Tryck på M för att växla mellan: 

  Väljaknapp (S) – Tryck för att alternera mellan att visa sekunder eller veckodagar. Använd även för att göra val i inställningsläget. 
 Ändraknapp (C) – Tryck för att visa datum eller för att göra ändringar i inställningsläget. 
 Belysningsknapp (L) – Tryck en gång för att lysa upp displayen i 3 sekunder 
 Stänga av larm – Tryck på valfri knapp för att stänga av aktivt larm.  C – Inställningar 1. Ställa tid och datum (TE) 

 Tryck (S) knapp och håll i 3 sekunder tills att sekunderna blinkar 
 Tryck (C) knapp för att nollställa sekunderna 
 Tryck (S) knapp åter för att gå vidare så att minuter blinkar 
 Tryck (C) knapp för att korrigera till önskade minuter 
 Tryck (S) knapp för att gå vidare så att timmarna blinkar 
 Tryck (M) knapp för att växla mellan AM/PM eller 24 timmars format 
 Tryck (C) knapp för att korrigera till önskad timme 
 Tryck (S) knapp för att gå vidare så att månad blinkar 
 Tryck (C) knapp för korrigera till önskad månad 
 Tryck (S) knapp för att gå vidare så att dag blinkar 
 Tryck (C) knapp för att korrigera till önskad dag 
 Tryck (S) knapp för att gå vidare så att veckodag blinkar 
 Tryck (C) knapp för att korrigera till önskad veckodag 
 Tryck (S) knapp en gång för att gå tillbaka till aktuell tid (TE)  2. Stoppur (WA) (i)Vanlig räkning 
 Tryck (M) knapp en gång, först visas WA och sedan går den automatiskt över i stoppursläge 
 Tryck (S) knapp en gång för att starta räkning 
 Tryck (S) knapp för att stoppa räkningen 
 Tryck (C) knapp för att nollställa stoppuret 
 Tryck (M) knapp för att återgå till aktuell tid  (ii)Mellantid 
 Tryck (M) knapp en gång, först visas WA och sedan går den automatiskt över i stoppursläge 
 Tryck (S) knapp en gång för att starta räkning 
 Tryck (C) knapp för att läsa den första mellantiden 
 Tryck (C) knapp för att återgå till räkningen 
 Tryck (C) knapp för att läsa av den andra mellantiden 
 Detta kan upprepas tills (S) knappen trycks för avslut 
 Tryck (C) knapp två gånger för att nollställa 
 Tryck (M) knapp för att återgå till aktuell tid  3. Intervall larm (PA) (i)Ställa intervall larm 
 Tryck (M) knapp två gånger för att komma in i Intervall larm (PA) Först visas PA och sedan går den automatiskt över i intervall läge 
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 Tryck (S) knappen och håll ca 3 sekunder tills minuter börjar blinka 
 Tryck (C) knappen för att ställa önskade minuter, mellan 0-59 för intervallet 
 Tryck (S) knapp för att gå vidare så att timmar blinkar 
 Tryck (C) knapp för att ställa önskade timmar, mellan 0-23 för intervallet 
 Tryck (S) knappen en gång för att ställa intervallens starttid, ”St” kommer att synas och därefter blinkar minuter. 
 Tryck (C) knappen för att ställa önskad starttid i minuter. 
 Tryck (S) knappen för att gå vidare så att timmar börjar blinka. 
 Tryck (C) knappen för att ställa önskad starttid i timmar. 
 Tryck (S) knappen en gång för att ställa intervallens sluttid, ”En” kommer att synas och därefter blinkar minuter. 
 Tryck (C) knappen för att ställa önskad sluttid i minuter. 
 Tryck (S) knappen för att gå vidare så att timmar börjar blinka. 
 Tryck (C) knappen för att ställa önskad sluttid i timmar. 
 Tryck (S) knappen för att bekräfta och starta intervall larmet. 
 Intervall larmen är endast aktiverade inom inställd start- och sluttid. 
 Maximal intervalltid är 23 timmar och 59 minuter. 
 Tryck (M) knapp en gång för att återgå till aktuell tid (TE). 
 Intervall larmen kan startas om genom att trycka (C)knappen 3 sekunder. OBS! Om starttiden och sluttiden är den samma kommer intervall larmen att vara kontinuerlig.  (ii)Att aktivera och stänga av intervall larm (PA) 
 Tryck (M) knapp två gånger för att komma in i Intervall larm (PA) Först visas PA och sedan går den automatiskt över i intervall läge.  
 Tryck (C) knappen för att välja mellan vibration, ljud eller både vibration och ljud.    
 Visas ingen av ikonerna så betyder det att intervall larm är inaktivt men inställd tid är sparad och kan startas genom att aktivera någon av larmalternativen ovan. 
 Tryck (M) knapp för att återgå till aktuell tid (TE) 
 Ikonen visas på displayen om ett larm är aktiverat 
 När ikonen  blinkar så indikerar den på att intervall larmet är på och den räknar ner.  
 Intervall larmet är endast aktiverat inom inställd start- och sluttid.  (iii)Visa inställningar 
 Tryck (M) knapp två gånger för att komma in i Intervall larm (PA) Först visas PA och sedan går den automatiskt över i intervall läge.  
 Displayen visar intervall status. 
 Tryck (S) knappen en gång för att visa intervall tiden. 
 Tryck (S) knappen igen för att se inställd starttid. 
 Tryck (S) knappen igen för att se inställd sluttid. 
 Tryck (M) knapp för att återgå till aktuell tid (TE).  (iii)Omstart av intervall larm (PA) 
 Tryck (M) knapp två gånger för att komma in i Intervall larm (PA) Först visas PA och sedan går den automatiskt över i intervall läge.  
 Tryck (C) knappen i tre sekunder 
 Intervalltiden nollställs och startar från början igen. 
 Tryck (M) knapp för att återgå till aktuell tid (TE).     
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4. Tidsbestämda larm (AL) (i)Att ställa in tidsbestämt larm 
 Tryck (M) knapp tre gånger för att komma in i tidsbestämda larm (AL). Först visas AL och sedan går den automatiskt över i tidsbestämda larm läget. 
 Tryck (S) knapp upprepade gånger för att välja önskat larmnummer mellan 1-12. 
 Tryck (S) knapp tre sekunder tills minuter börjar blinka. 
 Tryck (C) knapp för att ställa in önskade minuter. 
 Tryck (S) knapp för att gå vidare så att timmar blinkar. 
 Tryck (C) knapp för att ställa in önskad timme. 
 Tryck (S) knapp för att bekräfta inställningarna 
 Tryck (C) knapp för att välja mellan vibration, ljud eller både vibration och ljud.  
 Tryck (S) knapp för att ställa fler larm vid behov enligt procedur ovan. Tänkt på att det går att ställa max 12 larm. 
 Tryck (M) knapp för att återgå till aktuell tid (TE). (ii)Att aktivera eller avsluta tidsbestämt larm 
 Tryck (M) knapp tre gånger för att komma in i tidsbestämda larm (AL). Först visas AL och sedan går den automatiskt över i tidsbestämda larm läget. 
 Tryck (S) knapp för att välja larmnummer. 
 Tryck (C) knapp för att välja mellan vibration, ljud eller både vibration och ljud.   
 Visas ingen av ikonerna så betyder det att det tidsbestämda larmet är inaktivt men inställd tid är sparad och kan startas genom att aktivera något av larmalternativen ovan. 
 Tryck (S) knapp igen för att vid behov välja något annat tidsbestämt larm där justering är nödvändig. 
 Tryck (M) knapp för att återgå till aktuell tid (TE). 
 De aktiverade larmnumren kommer visas i tidsdisplayen. 5. Datum och tid 
 Tryck (C) knapp en gång 
 Tids displayen ändras till datum visning 
 Displayen återgår automatiskt efter fem sekunder till aktuell tid (AT) 
 Tryck (C) knapp konstant och datum visas tills knapp C släpps. 6. Veckodag och sekund visning 
 Tryck (S) knapp en gång 
 Sekundvisning övergår till veckodagsvisnig 
 Tryck (S) knapp igen och veckodagsvisning växlas tillbaka till sekundvisning  7. Upplysning av display 
 Tryck (L) knapp en gång 
 LCD displayen tänds upp i tre sekunder  8. Låsa och låsa upp inställningar 
 Tryck (S) knapp och (M) knapp samtidigt för att låsa alla funktioner. 
 Ikonen kommer att visas i displayen  
 Tryck (S) knapp och (M) knapp samtidigt igen för att låsa upp alla funktioner. 
 Ikonen kommer att försvinna från displayen.        
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         D - Batteribyte Ett batteribyte bör utföras av urmakare. Batteri: CR-1632 (batteriets  livslängd är ca. 3 månader). Använd den medföljande nyckeln för att öppna  batterihållaren. Gummibiten under batterihållaren bör inte skadas. Lyft försiktigt den lilla metallkontakten  innan du sätter in nytt batteri. Var noga med att placera batteriet rätt i batterihållaren, (polariteten).   
E - Garanti Malem VibroS Garantin täcker tillverkningsfel under ett år från inköpsdatum.  Den omfattar inte batteri, glas, rem, missfärgning eller skada orsakad av  slitage eller felaktig användning.  
F - Villkor Notera att Malem vibro-Watch 'S' är tänkt att vara ett hjälpande och diskret larm eller påminnelse. Den är inte avsedd att ersätta mänsklig vård eller tillsyn och tillverkaren Malem Medical är inte ansvarig för eventuella konsekvenser till följd av användarens felaktiga hantering eller misstag.             


