
 
 

    
 

 

Veckodag /                  
Sekunder 

   Timmar        Minuter 

Larmlista 

Månad        Datum     Alarm Aktivt 

Periodiskt 
Återkommande 
Larm 
 

Malem klockan – Mellan 
 

1) Klockans display: 
     

 

 
 

                          
  

 

ALARM AKTIVT visas under tiden klockan programmeras och när det finns aktiva larm inställda. 
Visas inte symbolen finns det inga aktiva larm. 

PERIODISKT ÅTERKOMMANDE LARM visas när det finns återkommande larm inställda. 

 

2) Knapp funktioner: 
 

 

 

 

 
 Väljaknapp (S) – Tryck kort för att alternera mellan att visa sekunder eller veckodagar. Tryck och 

håll inne i 2 sekunder för att ändra i inställningar. Tryck inte för hårt. 
 Lägesknappen (M) – Tryck på M för att växla mellan:  

 

 Knapp (B) – Har ingen funktion. 

Lägesknappen (M) 

Ingen funktion (B) 

Ändraknappen (C) 

 
Väljaknappen (S) 

Spärr: För att inte oavsiktligt ändra 
inställningarna i klocka måste 
Väljaknappen (S) hållas inne i 2 
sekunder innan ändringar kan göras. 
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 Ändraknapp (C) – Tryck för att göra ändringar i inställningsläget. 

 

3) Ställa in tid och datum: 
 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 

4) Stoppur 
 Tryck (M) knapp en gång för att gå över till stoppursläge 
 Tryck (S) knapp en gång för att starta räkningen 
 Tryck (S) knapp för att stoppa räkningen 
 Tryck (C) knapp för att nollställa stoppuret 
 Tryck (M) knapp för att återgå till aktuell tid 

5) Intervall larm 
 Tryck (M) knapp två gånger för att komma in i Intervall larm. 
 Tryck och håll inne (C) för att nollställa displayen. 
 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) knapp för att starta timer 
 Tryck (C) knapp för att se vald intervall tid, tiden återgår sedan att fortsätta räkna ner när du 

släpper knappen 
 Tryck (C) knapp och håll inne för att nollställa tiden 
 Tryck (M) knapp för att återgå till aktuell tid. 

 

För att aktivera, försäkra att Intervall larm symbolen  syns i aktivera/avaktivera vibrationslarm fönster 

(se avsnitt 7). När den är aktiverad visas symbol  i displayen vid visning av aktuell tid (normal visning) 
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6) Inställning av tidsbestämda larm: 
 Tryck (M) knapp tre gånger för att komma in i tidsbestämda larm. 
 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 larmtiden 
 Tryck (C) för att välja att aktivera larmet, denna symbol visas då I displayen,  
 Tryck (C) igen för att avaktivera larmet och symbolen försvinner. 
 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 

För att aktivera det tidsinställda vibrationslarmet försäkra att symbol visas I aktivera/avaktivera 
vibartionslarm fönser (se avsnitt 7). När det är aktiverat kommer symbolen och larmnumret visas i 
displayen för normalvisning.  
 

7) Att aktivera eller avaktivera tidsbestämda eller intervall larm  
Alarm aktivering/avaktivering 

 Tryck (M) knapp fyra gånger tills eller visas i displayen 

 Tryck (S) för att välja för att aktivera de 12 tidsbestämda larmen (eller de som är inställda 
och valda). 

 Tryck (S) för att välja för att aktivera intervall larmen. 

 Tryck (S) för att välja för att avaktivera både intervall och tidsbestämda larm utan att 
tappa inställningarna. Användbart för att inte blir störd på natten av intervall larmen. 

Om varken intervall- eller tidsbestämda larmen är inställda och valda kommer detta val ej att vara synligt. 
 
Observera att det inte går att aktivera båda larmsystemen samtidigt. 

8) Vibrationslarmets längd och av aktivering  
 Vibrationslarmets längd är 15 sekunder 
 Tryck någon av (C, S eller M) för att stoppa larmet 

 
Notera att Malem klocka mellan inte har någon belysning eller ljud. 
 

9) Batteri indicator vid lågt batteri 
LCD-skärmen visar och blinkar när batterispänningen blir låg, byt ut batteri för att återställa driften. 
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10) Batteribyte 
Ett batteribyte bör utföras av urmakare. Batteri: CR-2032 (batteriets  
livslängd är ca. 3 månader).  

1. Vrid batterilocket moturs för att öppna.  
2. Ta bort det gamla batteriet. 
3. Tryck (M) knapp i tre sekunder och släpp 
4. Var noga med att inte tappa bort O-ringen 
5. Dra metallkontaktremsan i botten av klockan något uppåt för att säkerställa god batterikontakt.  
6. Placera nytt batteri i batteriluckan åt rätt håll vad gäller polariteten. Se bild… 

 
7. Sätt tillbaka luckan. Se till att punkt och pil “open” är mitt för varandra. 
8. Undvik att upprepad kontakt mellan batteri och klocka uppstår flera gånger då detta kan påverka 

displayen och orsaka funktionsfel. (Klockan kommer att vibrera)  
9. Vrid luckan till stängd position 
10. Om klockans display är tom eller ser felaktig ut, börja om från steg 1. 
 

 
 

11) 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. 

 
 
 
 
 


