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Bruksanvisning 

Malem Klocka 
 

Beskrivning 
Klocka med vibrationsalarm och möjlighet till inspelade meddelanden. 
Två typer av alarm kan användas, endast en typ kan vara aktiverad åt gången.  
Typ 1. Upp till 12 alarm på specifik tid, dagligen 
Typ 2. Ett Intervall-alarm som ”larmar” vid ett visst bestämt intervall, mellan 1 minut och 23 timmar och 59 
minuter. 
Till varje alarm kan ett 10s meddelande spelas in. Meddelandet kan spelas upp om och om igen. 
Malem klockan har inte bakgrundsbelysning. 
 

1. Display 

 

 

 

 

 

Högtalarikonen visas under tiden man ställer in alarm samt vid normal användning, om något alarm har 
ett meddelande som är aktiverat 
Vibrationsalarm ikonen visas om något alarm är aktiverat.  

    Ikonen för Intervall-alarm visas när detta ställs in och om sådant alarm finns inställt och aktiverat. 
 

2. Knappfunktioner: 
C  Ändra-knapp. Tryck och håll för att ändra eller spela in meddelande. 
Endast aktiv vid vissa tillfällen. 
S  Inställningsknapp. Tryck och håll för att byta inställningar, eller tryck för att 
toggla dag/sekund på display. 
M  Mode-knapp. Tryck en gång för stoppur, två för Intervall-alarm, tre för 
tidsbestämda alarm, fyra för Aktivera/Deaktivera larm 
►Play-knapp. Tryck en gång för att höra senast uppspelat eller inspelat 
meddelande 
 
3. Stoppur (tidtagning): 
Tryck M en gång, sekunder blinkar 
Tryck C för att ”nolla” sekunder 
Tryck S för att Starta  
Tryck S för att Stoppa 
För mellantid tryck C efter Starta 
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4. Tid och datuminställning: 
Tryck och håll S tills sekunder blinkar 
Tryck C för att ”nolla” sekunder 
Tryck S en gång, minuter blinkar 
Tryck C för att ställa minuter 
Tryck S en gång, timmar blinkar 
Tryck C för att ställa timmar 
Tryck M för att toggla PM/AM. Välj tomt för 24h visning.  
Tryck S en gång. Månader blinkar 
Tryck C för att ställa månad 
Tryck S en gång. Dag blinkar 
Tryck C för att ställa dag 
Tryck S att avsluta och visa normal display, klocka 
Tryck (ev) S för att toggla veckodag/sekunder 
 

5. Intervall-alarm (Repeterande Timer) :  
Tryck M två gånger 
Tryck och håll C för att ”nolla” display 
Tryck och håll S tills minuter blinkar 
Tryck C för att ställa minuter (1min-59min) 
Tryck S en gång, timmar blinkar 
Tryck C för att ställa timmar (0-23h) 
Tryck S en gång för att avsluta inställning och starta nedräkning av Intervall-alarm (om aktivering behövs, se 
avsnitt 8.) 
Vid tryck C en gång – Ursprungligt vald Intervall-tid visas 
Vid tryck och håll S startar Timer om från ursprungligt vald Intervall-tid 
Vid tryck och håll C nollställs Timer 
Tryck M för att återgå till klocka (tid och datum) 

Symboler  och  visas i normal klockdisplay. Om inte – aktivera: se avsnitt 8. 
 

6. Inspelning av meddelande till Intervall-alarm  
Tryck M tre gånger 
Tryck S upprepat, gå igenom alarm 1-12 (1-3-5-7-9-11-) tills symbol  visas 

Tryck C för att visa symbol  (om inte redan visas) 
Tryck C igen för att inte visa (avaktivera) 
Tryck och håll C OBS! håll inte för mic-hålet! 
        -  Vänta ca 1 sekund innan du börjar tala in. Håll nära munnen och tala in meddelande. Max 10s. 
Tryck ► för att lyssna på meddelandet. Spela in igen om du önskar 

Tryck M för att återgå till klocka samt visa  och  
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7. 12 st Alarm på inställt klockslag, vibration och/eller meddelande  
Tryck M tre gånger 
Tryck S upprepat tills önskat larmnr visas (1-12) 
Tryck och håll S tills minuter blinkar  
Tryck C för att ställa minuter 
Tryck S, timmar blinkar 
Tryck C för att ställa timmar 
Tryck S för att välja typ av alarm (samt bekräfta vald tid) 

Tryck C för att upprepat för att välja ikoner vibration  och ev. meddelande  
För att spela in meddelande på valt larmnr (1-12), se till att båda symbolerna  och  visas genom att 
upprepat trycka C 
Tryck och håll C OBS! håll inte för mic-hålet! 
       -  Vänta ca 1sekund innan du börjar tala in. Håll nära munnen och tala in meddelande. Max 10s.  
Tryck ► för att lyssna på meddelandet. Spela in igen om du önskar. 
Tryck S för att ev. välja nästa larmnr att ställa in 
Tryck och håll S tills minuter blinkar 
Repetera stegen ovan. Tryck C för att ställa minuter… osv 
Tryck M för att återgå till klocka 

För att aktivera de valda alarmen, se till att  visas i Aktivera/deaktivera fönstret. Se avsnitt 8. 
 
8. Aktivering av valda alarm och Repetitionstimer 
Tryck M fyra gånger tills --:--AL, --:--TR eller --:--oF visas. 
Tryck S för att toggla AL (inställt klockslag)/TR (Periodisk Repetitionstimer)/oF (båda larmtyper inaktiverade, tex 
om man ej vill bli störd) 
Om inget larm finns inställt för AL resp TR visas inte valet i inställningen. 
OBS! Endast ett av larmtyperna kan vara aktiverade åt gången. 
 
9. Varaktighet och avaktivering av Larmvibration 
Larmvibration varar i 5s och följs direkt av inspelat meddelande (om inspelat/aktiverat) 
Larmvibration avbryts vid tryck på någon knapp 
Du kan spela upp ett inspelat meddelande obegränsat antal gånger. 
 
10. Byte av batteri 
Rekommendationen är att låta en klockbutik utföra bytet.  
Batteri: CR2032 
Batteriet håller vid normal användning (2 larm per dag) i upp till 1,5 år.  Fler larm minskar batteritiden. 

         
Öppna batterilucka genom att vrida batteriluckan moturs med hjälp av ett mynt (se 
symbol på luckan). Böj ev. upp metallblecket i klockan för att säkra en bra kontakt 
med batteriet. 
Var försiktig med o-ringen 
Tryck på alla fyra knappar samtidigt i 2 sekunder 

Placera det nya batteriet, Observera polaritet (+ mot dig) 
Skruva tillbaka batteriluckan, Observera att O-ringen hamnar korrekt för att motverka fukt/smuts.  
Om klockans display är tom eller visar fel, ställ in enligt avsnitt 1. 
 
Ansvar och friskrivning 
Vänligen notera att Malemklockan är avsedd att utgöra ett komplement som påminnelse i form av vibration och 
meddelande. Den får inte ersätta mänsklig övervakning eller vård och tillverkaren Malem Medical eller 
återförsäljaren Picomed AB kan inte krävas ansvar för konsekvenser av användning, felaktig användning eller 
defekt klocka.  

Support 

Vid behov av support eller service, kontakta Picomed. 
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Kontaktuppgifter hittar du på www.picomed.se. Eller maila till post@picomed.se 

http://www.picomed.se/
mailto:post@picomed.se

