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INTRODUKTION
Tack för ditt val av en Oregon Scientific TM RF
Projektionsklocka med inomhustermometer (RM622P /
BAR622PU). Denna utrustning knyter samman tid,
väderprognos, inomhus- och utomhustemperatur till ett
komplett verktyg som lämpar sig för hemmet.
I denna förpackning hittar du:
• RF Projektionsklocka
• Batterier (2 x UM-3 (AA) 1.5V)
• 3.0V AC/DC adaptor med anslutningsjack
Ha denna manual till hands när du använder din nya
produkt.
Den innehåller en praktisk steg-för-steg instruktion, samt
teknisk specifikation och varningsmeddelanden som du
bör känna till.
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VY FRAMSIDA

1. SNOOZE / LIGHT knapp
2.
1

DOWN tangenter

4. MEM-knapp

6
2

UP och

3. MODE-knapp
5.

7

ALARM-knapp

6. Projektionsfunktionen
3

7. LCD display

4
5
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RF projektionsklocka med inomhustemperatur har
följande funktioner:

PRODUKTÖVERSIKT

SWE

RF projektionsklockan med inomhustemperatur har
följande funktioner på baksidan:

VY BAKSIDA

1. Fokusvred
2. Rotationsvred
3. Anslutningsjack

4

4. Batterifack

1

5. Projektionsknapp av/på

5

2
3

6. Bordsstativ

6

7. Resetknapp

7

4
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LCD DISPLAY

ATT KOMMA IGÅNG
BATTERIER

6

Batterier medföljer produkten:

2

Huvudenhet:

3
4

2 x UM-3 (AA) 1.5V batterier

Se till att batterierna sätts in enligt figuren i batterifacket.
Tryck RESET efter varje batteribyte.

7
5

1. Radiokontrollerad klocka
2. Radiofrekvenssignal
3.
4.

Ikon för aktiverat alarm
Alarmindikator

5. Alarmtid eller kalender
6.

Låg batterinivå

7. Temperatur
NOTERING Använd inte laddningsbara batterier.
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visas vid låg batterinivå.

KLOCKA
Klockan kommer automatiskt att synkronisera aktuell tid
och datum om den används inom räckvidden för
radiosignalen DCF77 som sänds ut från Frankfurt,
Tyskland för centraleuropa (modell RM622P) eller MSF60
som sänds från Rugby, England (modell RM622PU).

NOTERING Det rekommenderas att använda Alkaline
batterier till denna produkt för maximal drifttid.

AC NÄTADAPTOR
Huvudenheten har en medföljande 3.0V AC/DC adaptor
som ger kontinuerlig projektion vid anslutning.

NOTERING Den initiala mottagningen tar 2-10 minuter
och är initierad så fort du ställt in enheten och även när
RESET tryckts in. Så fort den har mottagit informationen
kommer mottagningsikonen att sluta blinka.

Anslutning av adaptor.

SLÅ AV OCH TILL KLOCKAN
Att aktivera RF-signalen:
1. Tryck och håll inne både

och

i 2 sekunder.

För att avaktivera RF-signalen:
2. Tryck och håll inne både och

i 2 sekunder.

NOTERING RF-signalikonen visas när den är aktiverad
och försvinner då den avaktiverats.
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ALARMFUNKTIONEN

KLOCKLÄGE

BASFUNKTIONER

Översta raden av displayen visar timmar, minuter och
sekunder / veckodag. Andra raden visar datum / alarmtid
och inomhustemperatur.

När alarmet är igång kan det stängas av genom att trycka
på knappen.

För att växla mellan sekund- och veckodagsvisning:
1. Tryck på MODE knappen.

NOTERING Alarmet kommer automatiskt att sluta ljuda
efter 1 minut. Dock kommer alarmet att gå igång igen
efter 8 minuter om inte knappen har tryckts in.

KLOCKINSTÄLLNINGSLÄGE

VISNING AV ALARMTID

För att ställa in klockan manuellt utan automatisk
synkronisering, måste man först avaktivera
radiomottagningen.

Vid leverans visar LCD displayen aktuellt datum och
månad.
Att istället visa alarmtiden:
1. Tryck på knappen.

För att ändra tid-, datum-, språk-, tids- eller
veckodagsinställningar:
1. Tryck och håll inne MODE i 2 sekunder för att gå in
i inställningsläget.
2. Tryck eller för att ändra inställning. (För att nå
önskad inställning snabbt, tryck och håll inne eller
.)
3. Tryck MODE för att bekräfta. (Tryck MODE igen för
att ställa in dag, språk, veckodag, timmar eller
minuter).

INSTÄLLNING AV ALARMTIDEN
Att ställa in alarmtiden:
1. Tryck och håll inne CLOCK knappen i 2 sekunder.
Timmarna kommer att blinka.
2. Använd och knapparna för att välja timme.
3. Tryck på
knappen igen. Minuterna kommer att
blinka.
4. Använd och knapparna för att välja minuter.
5. Tryck knappen för att gå ur inställningsläget.

NOTERING Vid användning av MODE knappen,
ordningen för de blinkande funktionerna är: månad, dag,
språk, veckodag, timmar, minuter och därefter avslutas
inställningsläget.

Alarmtiden skall nu visas.
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STÄLL IN KLOCKAN MANUELLT
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AKTIVERA / INAKTIVERA ALARMET
Att ställa alarm aktivt:
1. Tryck på knappen. (Alarmikonen
visas till vänster om alarmtiden).
För att avaktivera alarmet:
1. Tryck på knappen så att alarmikonen

PROJEKTORFUNKTIONEN
Projektorn visar tiden i taket för att underlätta avläsning
i ett mörkt rum.

kommer att

AKTIVERING AV PROJEKTORN
försvinner.

Att slå på projektorn:
1. Tryck SNOOZE / LIGHT knappen för att aktivera
projektorn i 5 sekunder.

SNOOZEFUNKTIONEN

ELLER

För att använda Snoozefunktionen:
1. När larmet ljuder, tryck SNOOZE / LIGHT knappen
för att stoppa alarmet och aktivera snoozefunktionen.

1. Skjut PROJECTION – reglaget till ON för att aktivera
kontinuerlig projektion. För denna funktion krävs
nätanslutning med adaptor.

När snoozefunktionen är aktiverad, är intervallet 8
minuter.
NOTERING Snoozefunktionen avaktiveras när
knappen trycks in.

Om produkten drivs med batterier behöver inte
PROJECTION ON vara aktiverad. Om SNOOZE
knappen trycks in aktiveras projektion oavsett.

NOTERING När snoozefunktionen är aktiverad, blinkar
klockikonen.

För att avaktivera projektion:
1. Skjut PROJECTION ON reglaget till ”off” läget.
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ÅTERSTÄLLNING AV PRODUKTEN

Tryck SNOOZE / LIGHT knappen på ovansidan av
enheten för att aktivera bakgrundsbelysningen.
NOTERING Bakgrundsbelysningen tänds i 5 sek.

RESET knappen finns i huvudenhetens batterifack. Tryck
på RESET så fort du bytt batterier eller när produkten
inte fungerar som förväntat (t.ex. när radiosignalen inte
kan etablera kontakt med den automatiska klockan).

INOMHUSTEMPERATUR

SÄKERHET OCH UNDERHÅLL
Rengör produkten med en lätt fuktad trasa och milt
alkoholfritt tvättmedel. Undvik att tappa produkten eller
att placera den i ett högtrafikerat område ( signalmässigt).

Temperaturen visas i grader Celsius (°C). Produkten har
ett mätområde från -5°C till 50°C.

MAXIMUM OCH MINIMUM TEMPERATURER
Max. och min. temperaturerna lagras automatiskt i ett
minne.

VARNINGSMEDDELANDEN
Denna produkt är designad för att ge dig många års
glädje om den hanteras på ett korrekt sätt. Oregon
Scientific är inte ansvariga om några avsteg från
instruktionsmanualen gällande användningen av
produkten görs eller om icke godkända förändringar
eller reparationer utförs. Se följande anvisningar:

För att visa Maximum och Minimum Temperaturer:
1. Tryck MEM knappen för att stega igenom maximum,
minimum och nuvarande temperatur.
Respektive indikatorer, ”MAX” eller ”MIN” kommer att
visas.

• Lägg aldrig ner produkten i vatten. Detta kan
orsaka en elektrisk stöt som förstör produkten.
• Utsätt inte huvudenheten för extrema krafter, stötar
eller variationer i temperatur eller luftfuktighet.
• Mixtra inte med interna komponenter.
• Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier
av olika fabrikat.
• Använd inte laddningsbara batterier till denna
produkt.

För att radera minnet:
1. Tryck och håll inne MEM knappen i 2 sekunder.
Max. och min. temperaturerna raderas.
NOTERING Om du trycker MEM nu, kommer max. och
min. temperaturerna att ha samma värden som den
aktuella tills olika temperaturer har mottagits.
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BAKGRUNDSBELYSNINGEN
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• Plocka ur batterierna om produkten skall förvaras
under en längre period.
• Repa inte LCD displayen.

SPECIFIKATIONER
DIMENSIONER FÖR HUVUDENHETEN
LxBxH
134 x 52 x 82 mm
(5,27 x 2,04 x 3.23 tum)

NOTERING Innehållet i denna manual kan komma att
ändras utan vidare upplysning. Bilderna är inte ritade i
skala.

Vikt

162 g (5,71 oz) utan batteri

TEMPERATUR

FELSÖKNING
PROBLEM SYMPTOM

ÅTGäRD

Kalender

Konstig dag /
månad

Ändra språk

Klocka

Kan inte justera Inaktivera klockan
klockan

Temp

Kan inte autosynkronisera
datum och tid

1.Justera batterierna.
2.Tryck RESET
3. Aktivera
klockfunktionen
manuellt (->X)

Visar ” LLL”
eller "HHH"

Temperaturen är
rutanför mätområdet

Enhet

°C

Mätområde Inomhus

-5°C till 50°C

Upplösning

0.1°C

KLOCKA
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RF Klocka

Auto eller manuell
(inaktiverad)

Klock display

TT:MM:SS

Timformat

12 timmars AM / PM
(Modell RM622PU)
24 timmars
(Modell: RM622P)

Kalender

DD / MM; veckodag på
5 språk (E, D, F, I, S)

Alarm

Enkelalarm med
1 minuters stigande i
ljudstyrka

Batterier Huvudenhet

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

2 x UM-3 (AA) 1,5V

NOTERING Det rekommenderas att använda Alkaline
batterier till denna produkt för maximal drifttid.

Elektromagnetisk kompatibilitet
(Artikel 3.1.b i R&TTE-direktivet)
Tillämpad standard
ETSI EN 301 489-1-3 (Ver.1.4.1) :2002-08

OM OREGON SCIENTIFIC
Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för att se
mer av våra produkter såsom digitalkameror; MP3
spelare; projektionsklockor; hälsoprodukter;
väderstationer; DECT-telefoner och konferenstelefoner.
Hemsidan innehåller också information för våra kunder
i de fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver ladda
ner information.

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.

Vi hoppas du hittar all information du behöver på vår
hemsida och om du vill komma i kontakt med Oregon
Scientific kundkontakt besöker du vår lokala hemsida
www.oregonscientific.se eller www.oregonscientific.com
för att finna telefonnummer till respektive
supportavdelning.

Carmelo Cubito
Agrate Brianza (MI) / Italien January 2004
R&TTE representant för tillverkaren

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
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:

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

