Slankt Projektionsur
Model : RM368P

Sådan aktiveres/deaktiveres signalmodtagelsen:
for at deaktivere
Hold
nede for at aktivere eller
signalmodtagelsen.
BEMÆRK Det kan tage to-ti minutter at finde signalet.
Hvis signalstyrken er svag, kan det tage op til 24 timer at
finde et gyldigt signal.

BRUGERVEJLEDNING
DA

Modtageindikator for klokkeslætsignal:

OVERSIGT

KRAFTIGT SIGNAL
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MANUEL INDSTILLING AF KLOKKESLÆT

Hvis du vil indstille klokkeslættet manuelt, skal du først deaktivere
modtagelsen af klokkeslætsignalet.
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Angivelse af AM/PM
Ikon for modtagelse af radioursignal
SNOOZE: Aktiver snooze-alarm, tænd
baggrundsbelysning/projektor, vend projiceret billede
180 grader.

4.
5.
6.
7.

Tidszoneforskydning
Ur med sekunder/ugedag
PROJECTOR: Projicer klokkeslæt/alarmstatus
Hovedenhedens batterier er næsten
opbrugte/intet batteri
8. Kalender
/
angiver aktiv dagligt tilbagevendende alarm
9.
10. ((.)) Angiver, at alarmklokkeslæt vises

BAGSIDE
1
2
3
4
5
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Hold MODE nede.
.
Tryk på
/
for at ændre indstillingerne.
Tryk på MODE for at bekræfte.

Indstillingsrækkefølgen er: tidszone, 12/24 timers format,
timer, minutter, år, kalendertilstand (måned – dag/dag – måned),
måned, dag og sprog.
Tidszoneforskydning stiller uret +/- 23 timer i forhold til det
modtagne klokkeslætsignal. Hvis du har deaktiveret
modtagelse af klokkeslætsignal, skal du ikke indstille en værdi
for tidszone.

BEMÆRK Sprogmulighederne er Engelsk (E), Tysk (D),
Fransk (F), Italiensk (I) og Spansk (S).
Sådan vælges urets displaytilstand:
Tryk på MODE for at skifte mellem ur med sekunder og
ur med ugedag.

FORHOLDSREGLER
•

Enheden må ikke udsættes for overdrevet tryk, stød, støv,
ekstreme temperaturer eller høj luftfugtighed.

•

Tildæk aldrig ventilationsåbningerne med nogen form for
genstande som f.eks. aviser, gardiner
eller lignende.

•

Enheden må ikke nedsænkes i vand. Hvis der spildes
væske på enheden, skal den med det samme aftørres
med en blød, fnugfri klud.

•

Enheden må ikke rengøres med slibende eller
ætsende stoffer.

•

Manipuler ikke enhedens indvendige komponenter.
I sådanne tilfælde bortfalder garantien.

•

Brug kun nye batterier. Bland aldrig nye og gamle
batterier.

•

Billederne i denne vejledning kan variere i forhold til
den faktiske visning.

•

Hvis produktet skal bortskaffes, skal det afleveres
på et særligt opsamlingssted.

•

Placering af dette produkt på bestemte typer træ
kan medføre beskadigelse af træets overflade,
hvilket Oregon Scientific under ingen omstændigheder
kan gøres ansvarlig for. Se i møbelproducentens
plejeanvisninger for at få flere oplysninger.

•

Indholdet i denne vejledning må ikke reproduceres
uden producentens tilladelse.

BEMÆRK
De tekniske specifikationer for dette
produkt og brugervejledningens indhold kan ændres
uden forudgående varsel.

OM OREGON SCIENTIFIC
Besøg vores websted (www.oregonscientific.se) for at
få mere at vide om Oregon Scientifics produkter.

ALARM

Sådan indstilles alarmen:
for at skifte imellem alarm 1/2.
1. Tryk
2. Hold
nede for at angive alarmindstilling.
3. Tryk
/
for at stille timer/minutter.
4.

for at bekræfte.
Tryk
indikerer, at alarmen er aktiv (ON).

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Oregon Scientific erklærer hermed, at dette ur med projektionsur
(RM368P) stemmer overens med de grundlæggende krav og
andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. En kopi
af den signerede og daterede overensstemmelseserklæring
fås ved henvendelse til vores Oregon Scientific-kundeservice.

Sådan aktiveres/deaktiveres 1 og / eller 2:
.
•
Tryk på

7

8

Sådan afbrydes alarmen:
•
Tryk på SNOOZE for at afbryde alarmen i otte minutter
ELLER

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

/
: Forøg/reducer værdien af den valgte indstilling;
aktiver/deaktiver modtagelse af klokkeslæt
: Visa alarmstatus; ställa alarm; aktivera / avaktivera
radiomottagning
: Aktiver/deaktiver alarmfunktion
MODE: Skift visning, stil ur
ON . PROJEKTION . OFF : aktiver/deaktiver
kontinuerlig projektion
RESET: Gendan standardindstillingerne
Batterirum
AC/DC-adapterstik

SÅDAN KOMMER DU I GANG
INSTALLATION AF HOVEDENHEDEN

Hvis projektoren og baggrundsbelysningen skal bruges
kontinuerligt, skal adapteren tilsluttes.
•
Slut AC/DC-adapteren til en stikkontakt. Sørg for, at
adapteren ikke er tildækket, og at den er nemt tilgængelig
i nærheden af enheden.
Fuldstændig afbrydelse fra strømforsyningen kræver, at
från huvudenheten.
BEMÆRK Hovedenheden og adapteren må ikke udsættes
for fugt. Der må ikke anbringes vandfyldte beholdere som
f.eks. vaser på hovedenheden eller adapteren.
Isætning af batterier:
1. Fjern dækslet over batterirummet.
2. Isæt batterierne, så polariteten passer.

•

Tryk på en vilkårlig anden knap for at slå alarmen fra og
aktivere den igen efter 24 timer.

Sådan vælges displaytilstand:
Tryk på
for at ændre visningen fra alarm til kalender.

PROJEKTION

Sådan aktiveres projektion:
•
Tryk på SNOOZE.
Sådan aktiveres/deaktiveres kontinuerlig projektion
•
Skub PROJECTION -omskifteren til ON / OFF med
adapteren tilsluttet.
Sådan vendes billedet 180 °:
•
Tryk på SNOOZE , mens billedet projiceres.
BEMÆRK Hvis projektoren er tændt, må der ikke kigges
direkte ind i den.

BAGGRUNDSBELYSNING

Tryk på SNOOZE for at aktivere EL baggrundslys i otte
sekunder med adapteren tilsluttet.

RESET (ÅTERSTÄLLNING)

Tryk på RESET

for at gendanne standardindstillingerne.

SPECIFIKATIONER

BEMÆRK Batterier må ikke udsættes for stærk varme om
f.eks. solskin eller åben ild.

TYPE

BESKRIVELSE

LxBxH

142 x 100 x 18mm

UR

Vægt

110g uden batteri

MODTAGELSE AF KLOKKESLÆT

Dette produkt er udviklet til automatisk at synkronisere det
indbyggede ur med et klokkeslætsignal.
RM368P: EU: DCF-77 signal: inden for 1 500km fra Frankfurt,
Tyskland.

Strøm

AC / DC - 3V adapter
2 x CR2032 batterier
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