SWE

RADIOSTYRD KLOCKA MED
PROJEKTOR
Modell: RM338SP
Användarmanual

INLEDNING
Lycka till med Er nya RM338SP RF radiostyrda klocka med
projektor. RM338SP är en enhet med många egenskaper och som
automatiskt synkroniserar aktuell tid och datum inom 1500 km
radie från radiosignalen som sänds från Frankfurt, Tyskland
(DCF77).

FRAMSIDA

FOKUS RATT

För att underlätta tidsavläsning nattetid är RM338SP utrustad med
en justerbar projektor som kan projicera tiden med stora lättavlästa
siffror, på vägg eller tak i mörker. Man kan även använda
bakgrundsbelysningen för att snabbt kontrollera tiden i mörker.

PROJEKTOR
ÖVERSIDA

RM338SP är normalt radiostyrd, men man kan göra manuella
justeringar när den befinner sig utanför mottagningsområdet.
Andra egenskaper är, 4 språk, dubbelt alarm med ökande
ljudstyrka i fyra steg. 8 minuters alarmrepetition (snooze) och
ändringsbar bildskärmsinställning.
PROJICERING
PÅ BRYTARE

BAKSIDA
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HUVUDEGENSKAPER

BATTERIFACK
Laddas med 2 x UM3 eller "AA" batterier

RADIOMOTTAGNINGSSIGNAL
Visar kvaliteten på radiomottagningen

UPP [
] OCH NER [
] KNAPPAR
Ökar eller minskar ett inställningsvärde

SNOOZE KNAPP
Aktiverar eller stänger av snooze funktionen när alarmet
startar, eller tänder bakgrundsbelysning och projektor under
8 sekunder
TVÅ-RADERS BILDSKÄRM,DISPLAY
Visar lokal tid och en tidzon 2 i fyra valbara inställningar

[

] KNAPP
Ställer tiden för alarmen

[

] KNAPP
Aktiverar eller stänger av alarmen

[ MODE/SET ] KNAPP
Bläddrar mellan bildskärmslägen och bekräftar inmatade
värden vid inställning

ZON SYMBOL [
]
Uppträder när tidzon 2 visas
ALARM SYMBOL [
]
Uppträder när respektive alarm är aktiverat

BATTERIINSTALLATION
1. Öppna luckan till batterifacket på baksidan av enheten.

PROJEKTOR
För projicering av aktuell tid på vägg eller tak

2. Sätt i 2 x UM3 eller "AA" batterier.

FOKUS RATT
Justerar projektorns fokus
PROJICERING PÅ, KNAPP
Används tillsammans med adapter för utökad användning av
projektorn

2

Att installera adaptern :

I normala fall räcker batterierna under 1 år. Livslängden kan dock
reduceras kraftigt genom frekvent användande av
bakgrundsbelysningen, projektorn och snooze funktionen.

1. Öppna batterifacket.
2. Sätt i adapterkontakten i avsett uttag.

Byt ut batterierna när symbolen för batteriindikatorn uppträder på
bildskärmen.

ATT ANVÄNDA PROJEKTORN
1. Tryck SNOOZE knappen. Bakgrundsbelysningen och
projektorn tänds.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.

2. Justera projektorns vinkel för att erhålla en bra projicering på
vägg eller tak.

4. Kontrollera spänningen och stick in avsedd kontakt i ett
vägguttag.

3. Använd FOCUS RATTEN för att justera skärpan på
projiceringen.

Så fort adaptern är installerad kan projektorn vara påslagen under
längre tidsperioder, t.ex. under natten, genom att dra ut LIGHT ON
BRYTAREN på baksidan av enheten. För att stänga av, skjut
tillbaka strömbrytaren.

För att använda projektorn efter justeringen är gjord, tryck
SNOOZE KNAPPEN en gång. Projektorn tänds under 8 sekunder
och stängs därefter automatiskt av.

Notera att denna strömbrytare kan bara användas när
adaptern är installerad. För tillfällig projicering,använd
SNOOZE KNAPPEN.

ATT ANVÄNDA PROJEKTORNS
ADAPTER

ATT ANVÄNDA
BAKGRUNDSBELYSNINGEN

Enheten levereras med en adapter så att projektorn kan användas
under längre tidsperioder.

Tryck en gång på SNOOZE KNAPPEN. Bakgrundsbelysningen
tänds under 8 sekunder.
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3. Sätt tillbaka batteriluckan.

SWE

MODE 4. Timmar-Minuter-veckodag (tidzon 2)

DISPLAY MODES

---------------------------------Dag-Månad (tidzon 2)

RM338SP har fyra bildskärmslägen (MODE) i följande sekvens:
MODE 1.

Timmar-Minuter-Sekunder(lokal tid)
---------------------------------Dag-Månad (lokal tid)
Varje tryck på [MODE] KNAPPEN bläddrar bildskärmen i
ovanstående ordning.

MODE 2.

Notera att rad två på bildskärmen byts ut mot alarmtid om
[
] KNAPPEN trycks.

Timmar-Minuter-Veckodag
(lokal
tid)
---------------------------------Dag-Månad (lokal tid)

OM RADIOMOTTAGNING - DCF77
RM338SP är konstruerad att automatiskt synkronisera klockan om
den befinner sig inom signalradien från Frankfurt DCF77.
MODE 3.

När RM338SP är inom signalradien, justeras alla manuella
inställningar automatiskt.

Timmar-Minuter-Veckodag
(lokal
tid)
---------------------------------Timmar-Minuter (lokal tid)

När
enheten
tar
emot
radiosignaler,
börjar
RADIOMOTTAGNINGSSIGNALEN att blinka. En fullständig
mottagning tar normalt ca. 2 till 10 minuter beroende av styrkan på
radiosignalen. Efter denna mottagning tar den återkommande
sökningen bara några sekunder.
När
mottagningen
är
slutförd,
slutar
RADIOMOTTAGNINGSSIGNALEN att blinka. Styrkan på
mottagningen för den senaste timmen visas.
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För bättre mottagning, placera inte klockan bredvid metalldetaljer
och elektrisk utrustning för att minimera störning.

ATT STÄLLA KLOCKAN MANUELLT
För att ställa klockan, tryck och håll inne [MODE/SET] under tre
sekunder. Bildskärmen återgår till MODE 1 med blinkande siffra
för timme.

- Enhet har mottagit radiosignal.

Använd [
] eller [
snabbmatning.

- Klockan söker efter radiosignalen utan att ännu erhållit
kontakt.
Det är lämpligt att placera om enheten eller vrida
antennen.

Tryck [MODE/SET] för att bekräfta. Siffran för minuter börjar
blinka. Upprepa samma tillvägagångssätt för att ställa in minuter,
datum, månad, språk, veckodag och tidzon 2.

- Visar att tiden har ställts manuellt och inte är
synkroniserad med RF radiosignalen.
Ingen
indikation

] för att justera timme. Intryckt knapp ger

Notera att tid och datum visas i 24-timmars klocka och DAGMÅNAD format. För språk kan man välja mellan Engelska,
Franska, Tyska och Italienska i nämnd ordning. Veckodag är i
sekvens Måndag till Söndag.

- Radiomottagningen är ur funktion och ingen
signalmottagning kommer att initieras förrän den
fungerar igen.

För tidzon 2, som indikeras med ZONE SYMBOLEN, mata in
tidsdifferensen varvid RM338SP räknar fram tidzon 2.

- När antennsymbol blinkar, pågår en mottagning. En
fullständig mottagning tar ca. 2 till 10 minuter,
beroende av signalkvaliten. Den regelbundna
sökningen varje timme tar bara några sekunder.

Om det är ett värde som inte skall justeras, tryck enbart [MODE/
SET] för att gå förbi.
När det är klart, tryck [MODE/SET] för att återgå. Bildskärmen
återgår till den senast använda "mode".

Om den automatiska mottagningen önskas tas bort, tryck [ ]
KNAPPEN under tre sekunder. Symbolen för
RADIOMOTTAGNINGSSIGNALEN försvinner. Radion kommer
inte att påverkas av radiosignalen.
För att aktivera funktionen igen, tryck [
] KNAPPEN
under
tre
sekunder.
Symbolen
för
RADIOMOTTAGNINGSSIGNALEN börjar blinka för att initiera
en automatisk sökning.
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ATT STÄLLA OCH AKTIVERA
ALARMET

ATT STÄNGA AV ETT ALARM
För att stänga av ett alarm, använd en av tre möjliga knappar:
SNOOZE , [
] eller [
].
Tryck på SNOOZE under ett alarm aktiverar SNOOZE
FUNKTIONEN, vilket stoppar alarmet för att åter starta alarmet
igen efter åtta minuter.

RM338SP har två alarm, ALARM 1 och ALARM 2. De kan starta
samtidigt eller oberoende av varandra.
Att ställa alarmet :
1. Tryck [
] en gång för att välja ALARM 1 eller en
gång till för ALARM 2. Senast ställda alarmtid visas. Om
alarmet aldrig tidigare har ställts in, visas 0:00.
2. Tryck och håll inne [
för timme blinkar.
3. Mata in timme med [
4. Tryck [

Tryck på [
] eller [
] stänger av alarmet, vilket
fortfarande är aktiverat och startar åter vid samma tid nästa dag.
Tryck ytterligare en gång på [
helt.

] under tre sekunder. Siffran
] och [

].

ATT ÅTERSTÄLLA ENHETEN

] . Siffran för minut kommer att blinka.

5. Mata in minuter med [

] och [

] för att avaktivera larmet

Det finns en RESET KNAPP på insidan av batterifacket. Den ger
möjlighet att återställa alla värden till fabriksinställning.

].

6. Tryck [
] för att återgå. ALARM ON SYMBOLEN
för valt alarm visas som indikering på att alarmet är aktiverat.

Att använda RESET KNAPPEN :
1. Skjut upp luckan till batterifacket.

Man kan också aktivera och stänga av alarmet genom att trycka
[
] KNAPPEN.

2. Använd en trubbig nål och tryck in RESET KNAPPEN en gång.

När alarmet är aktiverat kommer det att starta på inställd tid.
Bildskärmen tänds under 8 sekunder med blinkande ALARM
SYMBOL.
Funktionen med ökande alarmstyrka i fyra steg möjliggör för
alarmet att starta mjukt för att därefter öka i intensitet. Utan
avbrott ljuder alarmet i totalt två minuter.
Om nästa alarm startar innan det första har slutat, stängs det första
alarmet av automatiskt.
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SKÖTSEL
Enheten är tillverkad för att fungera tillfredsställande under många
år om den hanteras försiktigt. Nedan kommer några skötselråd:
1. Utsätt inte enheten för vatten. Om vätska kommer i kontakt
med enheten, torka den genast med mjuk, luddfri trasa.
2. Rengör inte enheten med blästrande eller frätande material.
Detta kan skada plastdetaljerna och orsaka korrosion på
elektroniken.
3. Utsätt inte för onödig kraft, stötar, damm, temperatur eller
fukt, vilket kan orsaka felfunktion, kortare elektronisk livslängd,
skadade batterier eller förstörda delar.

3. Sätt tillbaka luckan till batterifacket.

4. Gör inga ingrepp i enhetens inre delar. Detta kan äventyra
garantins giltighet och orsaka onödig skada. Enheten innehåller
inga delar som skall servas av användaren.

TIDZON TABELL

5. Använd enbart nya batterier enligt specifikation i manualen.
Blanda inte gamla och nya batterier eftersom gamla batterier
kan läcka.
6. Läs alltid igenom manualen noggrant innan användandet.
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PRODUKTSPECIFIKATION
Temperaturområde

: -5°C till 50°C

Batterier

: 2 x UM3 eller "AA"
1.5V batterier

Dimension

: 100 x 140 x 40 ( H x B x D )

Vikt

: 262 g (utan batterier)

OM OREGON SCIENTIFIC
Besök vår hemsida (www.oregonscientific.com) för att se
mer av våra produkter såsom digitalkameror; MP3 spelare;
projektionsklockor; hälsoprodukter; väderstationer;
decttelefoner och konferenstelefoner. Hemsidan innehåller
också information för våra kunder i de fall ni behöver ta
kontakt med oss eller behöver ladda ner information.
Vi hoppas du hittar all information du behöver på vår
hemsida, men om du vill komma i kontakt Oregon Scientifics
kundkontakt direkt, så besök www2.oregonscientific.com/
service/support eller ring 949-608-2848 i USA. För
internationella frågor besök www2.oregonscientific.com/
about/international/default.asp

VARNING
— Innehållet i denna manual kan ändras utan föregående
notis.
— På grund av trycktekniska begränsningar kan bilderna
i denna manual avvika från verkligheten.
— Innehållet i denna manual får inte kopieras utan tillstånd
från tillverkaren.
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FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
Den här produkten överensstämmer med de viktigaste kraven i “Artikel 3 i R&TTE
1999 / 5 / EC-direktiven” om den används för avsett bruk och följande standards har
tillämpats:

Säkerhet för informationsteknologisk utrustning
(Artikel 3.1.a i R&TTE-direktivet)
Tillämpad standard
EN 60950: 2000
Elektromagnetisk kompatibilitet
(Artikel 3.1.b i R&TTE-direktivet)
Tillämpad standard

ETSI EN 301 489-1-3 (Ver.1.4.1) :2002-08

Ytterligare information:
Produkten är anpassad till “Low Voltage Directive 73 / 23 / EC”, “EMC Directive 89 / 336
/ EC” och “R&TTE direktivet 1999 / 5 / EC (bilaga II)” och är försedd med respektive
CEmärkning.

Carmelo Cubito
Agrate Brianza (MI) / Italy January 2004
R&TTE representant för tillverkarens

LÄNDER SOM OMFATTAS RTTE-DIREKTIVET
Alla länder inom EU, Schweiz
och Norge
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