Bruksanvisning RHYTHM SIP (Sound in place) urverk
(Beträffande bilder hänvisar vi till originalbruksanvisningen)

(A) INSTÄLLNING AV TID OCH SLAG (Melodi)
1) Ta bort batteriluckan
2) Innan batterierna monteras, ställ klockan med hjälp av ställknappen
på ca 05:50 (5:50 AM).
3) Montera batterierna i enlighet med (+) och (-) markeringarna i verket.
(När batterierna är monterade, ställs slaget in på 05:00 (5:00 AM) oberoende av
vilken tid klockan visar).
4) Ställ nu in rätt tid genom att med hjälp av ställknappen vrida visarna medsols!
Om verklig tid är t.ex. 20:00 (8:00 PM) kontrollera att visarna passerar 12:00 och
fortsätt därefter att vrida visarna till 20:00 (8:00 PM). När detta är gjort har man
synkroniserat slaget och klockan fungerar som den ska.
*) OBSERVERA att 4x4 Westminster inte fungerar korrekt under första timmen
efter tidsinställningen. Urverket är konstruerat på detta sätt, så det är inget fel på
urverket.
5) För att hänga upp vägguret, använd en kraftig och välförankrad skruv. Detta är
viktigt för att undvika att klockan ramlar ner! Se skiss hur långt ifrån väggen
skruvhuvudet placerats.

(B) SLAG (Melodi funktion)
a) MONITOR
För att testa timslaget, välj melodityp med e) switch och tryck på ’MONITOR’knappen.
b) VOLUME: Vrid för att ställa in volymen.

<OBS VIKTIGT>
c) SET:
d) RESET:
Dessa tryckknappar (c & d) används endast vid fabrikation och skall ej tryckas på efter
att batterierna är isatta!
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e) SELECT: Val av melodi (slag)
- 4x4 WESTMINSTER
Hel Westminstermelodi + timslag varje heltimme.
1/4, 2/4 & 3/4 Westminsterslag vid 15, 30 resp. 45min.
- 4x4 AVE MARIA
Hel Ave Mariamelodi + timslag varje heltimme.
1/4, 2/4 & 3/4 Ave Mariaslag vid 15, 30 resp. 45min.
- WESTMINSTER
Hel Westminstermelodi + timslag varje heltimme.
- BIM BAM
Bim Bam vid 00min (t.ex. klockan 1= 1 Bim Bam slag, klockan 2= 2 Bim Bam
slag osv)

f) SOUND: reglering av ljud
- NIGHT OFF: Nattavstängning innebär automatiskt att klockan inte slår
mellan 23:00 och 05:45 på morgonen.
- 24 HR ON: Slaget är alltid aktiverat.
- OFF: Slaget är avstängt

VARSAMHET
Vägguret är konstruerat och tillverkat för att hålla för många års användning men det
är också viktigt att det hanteras varsamt.
1.
2.
3.
4.

5.

Rengör inte enheten med slipande eller frätande material.
Utsätt inte enheten för onödigt våld, stötar, damm, hög värme eller fukt.
Undvik att skruva isär urverket då dess komponenter kan skadas. Inga garantier
gäller om produkten varit isärplockad.
Använd endast batterier rekommenderade i bruksanvisningen. Blanda aldrig
gamla och nya batterier då risken är mycket stor för batteriläckage. Byt gärna
batterier en gång per år.
Läs igenom bruksanvisning noga innan användandet.
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