Bruksanvisning för projicerande LCD-väckare 51490(Radiokontrollerad)
Projektor

Snooze/Belysning

1 Celsius/Fahrenheit
Inställningav
skärpa

2 Manuell mottagning av
radio-signal
3 12/24 timmars-system
4 Mode(Växling mellan olika
funktioner.

Vid bra radiosignalmottagning ställer sig uret automatiskt med både tid och datum.
Uret kan dock även ställas in manuellt. Radiosignal kan sen erhållas vid bättre väderförhållande
eller om man flyttar uret till en annan plats. Normalt sett är radiomottagning ej tillförlitilig ovanför Umeå.
Uret justerar sig automatiskt om en signal erhålles.
.
Manuell tid inställes enligt följande. Tag ur och sätt i batterierna. Håll inne knapp 4 i ca 3 sek.
Nu blinkar siffrorna för det inställda året. Ställ rätt år med knapp 1. Ställ rätt månad med knapp 2.
Ställ rätt datum med knapp 3. Veckodagen justerar sig då automatsikt. Tryck på knapp 4 ännu en gång.
Nu blinkar tiden. Ställ rätt timma med knapp 2 och rätt minuter med knapp 3. Tryck ännu en gång
på knapp 4. Ställ till rätt språk som du önskar. Svenska finns ej.Tryck sen en sista gång på knapp 4.
Då ska tidsinställning vara klar.

Alarminställning. Tryck in knapp 4 en gång. Nu visas alarmtiden. Ställ önskad timma med knapp 2.
Ställ önskad minut med knapp 3. Aktivera eller stäng av alarmet med knapp 1. Vid ett tryck på
knapp 1 aktiveras alarmet-vid 2 st tryck aktiveras även Snooze-funktioen. Ett tredje tryck stänger
av båda funktionerna.

Belysning/Projicering. Under batteriluckan sitter en knapp där du kans sätta på belysning av displayen
och projicering av tiden om du vill ha den lysa konstant.Då växlar visningen i 3 olika effektfulla färger.
Annars ges projicering vid ett tryck på knappen Snooze/belysning.
Under batteriluckan sitter också en knapp för nollställning av hela uret. Denna knapp kan
användas om uret skulle ställa sig på fel tid.

Uret drivs a 3 st R-6 batterier och medföljande adapter.

