BRUKSANVISNING FÖR RADIOKONTROLLERAT VÄCKARUR 51200 och 51195
Funktioner
•
Digital termometer
•
Radiokontrollerad klocka med möjlighet till manuell inställning.
•
24 timmars tidsangivelse. Timmar, minuter & sekunder.
•
Tidprojektion (Timmar & minuter) med inställbar ljusstyrka och riktning.
•
Kalendervisning (Veckodag, datum och månad.)
•
Väckning med återuppringnings-funktion.
•
Inomhustemperaturvisning i Celsius grader.
•
LED bakgrundsbelysning
•
EL-försörjning med 2 st AA, LR6 batterier (helst alkaliska) eller nätspänning med medföljande AC adapter.
•
Projektions-avstånd högst 2 m.
•
Storlek: (L x B x H)= 116,7 x 51,3 x 93 mm
Start av uret
Sätt i batterier eller använd medföljande adapter. Ställ uret på ett ställe som är fritt från störningar från datorer och andra
elektriska apparater. Avståndet bör vara ca 2 m till närmaste apparat.
När signal tas emot syns en liten radiomast i displayen.
Uret ska nu ställa in sig automatiskt efter ca 5 minuter. Är signalen svag för tillfället så kan uret ställas in manuellt för att
sedan när signalen blir starkare justeras automatiskt till exakt tid. Radiosignalen kan ibland vid dåligt väder bli något svagare.
Man kan också flytta uret till ex. vis ett fönster för bättre mottagning. Någon garanti för mottagning kan ej ges.
Manuell inställning av tid m.m.
Koppla från strömmen. (Ta bort adapter och batterier ) Sätt därefter i 1 st batteri. Håll därefter in knapp ”MODE/MIN) .
Medan du håller inne knappen sätter du i det andra batteriet. Efter ca 5 sek börjar tidsvisningen att blinka. Ställ därefter rätt
timma med knappen ” AL/HR ” och rätt minuter med knapp ”MODE/MIN”. Tryck en gång på knapp ” SNOOZE” ovanpå
uret. Nu kan du ställa rätt år med knapp ”MODE/MIN”. Tryck därefter på knappen ”SNOOZE” igen. Nu kan du ställa månad
med knapp ”MODE/MIN” och datum med knapp ” AL/HR”. Tryck en sista gång på knapp ”SNOOZE”. Nu kan du ställa
veckodag med knapp ” MODE/MIN”. Uret återgår sedan till normal tidsvisning efter ca 10 sekunder.
Inställning av alarmtid.
Tryck in knapp ”AL/HR” och håll den inne i ca 3 sek. Nu börjar ”AL” blinka i displayen. Nu kan du ställa önskad alarmtid
med knapp ”AL/HR” för önskad timma och knapp ”MODE/MIN” för önskade minuter. Tryck en gång på knapp ”SNOOZE”
för att avsluta alarminställning. Alarmet aktiveras sedan med att tryck på knapp ”AL/HR”. Gör likadant när du vill stänga av
alarmet. När larmet ljuder på den inställda tiden gör ett tryck på knapp ”SNOOZE” att alarmet ringer åter efter ca 5 min.
Belysning.
För bakgrundsbelysning tryck på knapp ”

”.

Övriga funktioner
För att se temperatur, utgå från normal tidsvisning och tryck sedan 1 ggr på knapp ”MODE/MIN”.
För att se sekunder, utgå från normal tidsvisning och tryck sedan tryck 2 ggr på knapp ”MODE/MIN”.
För att se inställd alarmtid, utgå från normal tidsvisning och tryck sedan 3 ggr på knapp ”MODE/MIN”.
Ändring av tidszon
Tryck in knapp ”MODE/MIN” och håll den inne tills tidszonsiffran kommer i nedre högra hörnet av displayen.
Nu kan du ändra zon genom att trycka önskat antal gånger på knapp ”MODE/MIN”. Uret återgår sedan automatiskt till att
visa rätt tid för den tidszon du ställt in efter ca 10 sek.
Projektor-visning
Uret visar även tiden med projektor. Kan visas hela tiden när du använder adapter och endast vid tryck på knapp ”
” när
du använder endast batterier. Visningen kan skiftas i 4 olika lägen med knapp ”
” . Med knapp ”
” kan du även
”.
ändra ljusstyrkan på siffrorna. Vid adapteranvändning kan projektor helt stängas av med knapp ”

