Störning

SVENSKA
DIGITALT RESEUR MED
RADOISTYRD (RF) KLOCKA
MODELL: RM822
ANVÄNDARMANUAL

ATT ANVÄNDA ALARMREPETITION

Mottagningen kan påverkas av flera faktorer. För bästa mottagning placera inte
klockan bredvid metalldetaljer och elektriska apparater.
OBS: Störningskällor såsom TV kan påverka mottagningen. Om efter det att
batterierna varit installerade i 10 minuter, ingen mottagningssignal erhållits, ställ
klockan manuellt.(se sektion: Att ställa klockan manuellt

"Lite Touch" funktionen ger möjlighet att aktivera 8-minuters alarmrepetition
genom att lätt trycka klockan bakåt med fingrarna.
[se FIG.C]. Bakgrundsbelysningen tänds då också under 5 sekunder. Alarmet
ljuder igen efter ca 8 munuter tills [
stänga av signalen.

ON/OFF

- 24hr

] trycks in för att

LITE TOUCH HiGloTM BAKGRUNDSBELYSNING
INLEDNING

LÅSA KLOCKAN

Lycka till med Er nya Radiostyrda klocka RM822.
RM829 är en RF klocka med kalender och dubbla alarm och bakgrundsbelysning.

RM822 har en speciell låsfunktion som låser alla knappar för att undvika ej
planerade justeringar av inställningar. För att låsa upp klockan, skjut [
] knappen till "unlocked" läge.

Knappen används enbart när klockan inte fungerar tillfredställande, t.ex. vid
eventuella tekniska fel.

ATT ANVÄNDA RM822
Översta raden på bildskärmen kan andras till att visa aktuell tid, alarm-1 och
alarm-2.

C. [ MODE/SET ] Knapp
Växlar mellan bildskärmslägen och aktiverar inställningsläge

D. UPP [ ] knapp
Ökar värdet av en inställning. (Tryck och håll inne för snabbinställning)
Initierar radiomottagning

Att växla mellan tid, alarm-1 and alarm-2:

BORDSSTÖD
För att använda höljet som stöd, vrid höljets gångjärn över klockans baksida.

Tryck [ MODE/SET ] för att alternera mellan tid och två alarmtider.

SPECIFIKATIONER

] Batteriindikator
E. [
Tänds när batteriet är på väg att ta slut
F. [
] Alarm-på symbol
Visas i alarm läge eller när larmet är aktiverat
Aktuell Tid och Datum

G. [
] knapp
ON/OFF - 24hr
Aktiverar eller stänger av alarmet
H. NED [

ÅTERSTÄLLA KLOCKAN
RESET knappen ger möjlighet att återställa klockan till fabriksinställning.

A. [ ] Radiomottagningssignal
Visar mottagningsstyrkan
B. 2-raders Bildskärm

MODELL: RM822
ANVÄNDARMANUAL

Genom att använda "Lite Touch" funktionen, aktiveras bakgrundsbelysningen
under fem sekunder så du kan se bildskärmen i mörker. Belysningen släcks
automatiskt. [se FIG.C].

Enheten måste vara upplåst innan justeringar kan göras.

BESKRIVNING AV EGENSKAPER [FIG. A]

DIGITALT RESEUR MED
RADIOSTYRD (RF) KLOCKA

] knapp

-

12-timmars angivelse

: tt : mm : ss

-

Veckodag

: Engelska

-

Dubbla alarmtider

: Två (2) minuters ökande ljudstyrka

-

Kraftkälla

: Två (2) UM4 eller “AAA” batterier

-

Storlek

: 87 X 67 X 18 mm ( H x B x D )

-

Vikt

: 66 g (utan batterier)
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Minskar värdet av en inställning. (tryck och håll inne för snabbinställning)
Stänger av radiomottagning
I. [ LIGHT ] knapp
Aktiverar bakgrundsbelysning

OBS
— Innehållet i denna manual kan komma att ändras utan föregående notis.

Alarm-1

J. [
] knapp
Låser alla knappar på klockan. (förutom [ RESET ] knappen)

— På grund av trycktekninska begränsningar kan bildskärmsanvisningarna
i denna manual skilja sig från den verkliga.

K. Batterifack
Laddas med två UM-4 eller “AAA” batterier

— Innehållet i denna manual får inte kopieras utan tillstånd från tillverkaren.
2

L. Bordsstöd
M. [RESET] knapp
Återställer enheten till fabriksinställning

BATTERIINSTALLATION

Alarm-2

Enheten drivs med (2) UM-4 eller “AAA” 1.5V batterier.

FIG. A

ATT STÄLLA KLOCKAN MANUELLT

Att sätta i batterierna [FIG. B] :
När enheten befinner sig utanför signalradien (RF), behöver klockan ställas
manuellt.

1. Skjut batteriluckan i pilens riktning.
2. Sätt i batterierna och följ noga polanvisningen.

Att manuellt ställa in tid och datum:

3. Sätt tillbaka locket till batterifacket.

1. Tryck och håll inne [ MODE/SET ] under tre sekunder när aktuell tid visas.

Förbrukade batterier, som inte behandlas på rätt sätt, kan orsaka skada.
Skydda miljön genom att deponera kasserade batterier på auktoriserad depå.

Siffran för timme kommer att blinka
2. Tryck [ ] eller [ ] för att juster till önskad timme. Varje tryck kommer att
mata fram en timme i taget. Intryckt pil ökar hastigheten.

OBS: Batteriindikatorn “
”
Byt batterier när batteriindikatorn lyser.

3. Tryck [ MODE/SET ] och fortsätt till minutinställningen.
4. Tryck [ ] eller [ ] för att justera till önskade minuter.

OM RADIOMOTTAGNING
RM829 blir automatiskt tids- och datumsynkroniserad inom en radie av 1.500km
från radiosignalen (DCF77) i Frankfurt, Tyskland. När RM822 befinner sig inom
denna radie, kommer den automatiskt att justera den manuella inställningen.

5. Tryck [ MODE/SET ] för att bekräfta och fortsätt till inställningen för år.
6. Fortsätt på samma sätt för att ställa in månad och dag.

Tid och datum visas i 12-timmars format.

Under sökning kommer antennsymbolen att blinka. Beronde på mottagningsstyrkan,
tar sökning mellan 2 till 10 minuter. När kontakt är etablerad, slutar
mottagningssignalen att blinka.
För bättre mottagning, placera inte klockan bredvid metalldetaljer och. elektriska
apparater.

FIG. B

7. För att avsluta, tryck [ MODE/SET ] för att återgå till aktuell tid.

ATT STÄLLA OCH AKTIVERA ALARM
Enheten har dubbel alarmfunktion.
Att ställa in alarmtid:
1. Tryck och håll inne [ MODE/SET ] under två sekunder när önskat alarmläge
visas. Siffran för timme kommer att blinka.

-

2. Tryck [ ] eller [ ] för önskad timme. Varje tryck kommer att mata fram
en timme i taget. Intryckt pil ökar hastigheten.

Stark

3. Tryck [ MODE/SET ] och fortsätt till minutinställningen.
4. För att avsluta, tryck [ MODE/SET ] för att återgå till aktuell tid.

-

Svag

Alarmet aktiveras automatiskt när det är inställt. För att avaktivera, tryck [
ON/OFF

-

Ingen

signal

-

Mottagning

- 24hr

] när valt alarm visas. [

aktivera larmet igen, tryck [

ON/OFF

- 24hr

] kommer då att visas. För att
] ytterligare en gång.

OM ALARM SIGNAL
Funktionen med ökande ljudstyrka gör att alarmet startar svagt och ökar succesivt
i volym. Utan avbrott, ljuder signalen i totalt två minuter. Om alarm 2 startar
under tiden alarm 1 ljuder, stängs alarma 1 automatiskt av.

FIG. C

Att stänga av alarmsignalen:
Att ta bort RF funktionen:

- Att stänga av signalen, tryck [
ON/OFF - 24hr
startar igen vid samma tid nästa dag.

Tryck och håll inne [

Att stänga av alarmet:

] knappen under 3 sekunder. Radiomottagningssignalen

kommer då att försvinna.

1. Tryck [ MODE/SET ] och tryck alarm-1 eller alarm-2.

Att starta RF funktionen:
Tryck [ ] och håll inne under 3 sekunder. Radiomottagningssignalen kommer
då att visas och sökningen startar automatiskt.
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], alarmet stängs av och

1

2. Tryck [
avstängt.

ON/OFF

- 24hr

]. [

] kommer att visas. Nu är alarmet

2001-11-12, 13:14

