Projektionsklockan har också användbara funktioner såsom
automatisk på- och avslagbar nattbelysning, EL-bakgrundsbelysning,
timsignalfunktion och ett dubbelt dagligt alarm med en 8 minuters
snooze-funktion och föralarmfunktion.

MODEL: RMR966P/RMR966PU
BRUKSANVISNING

INLEDNING

KNAPPAR OCH FUNKTIONER:
HUVUDENHET

Tack för ditt val av den radiostyrda projektionsklockan RMR966P/
RMR966PU med nattbelysning och termometer för inomhus- och
utomhusbruk.

FRAMSIDA

Den är radiostyrd och har flera olika funktioner. RMR966P --- den
centraleuropeiska modellen --- är konstruerad för att för att
automatiskt synkronisera aktuell tid och datum inom ett avstånd av
ungefär 1500 km från radiosignalen som sänds ut från Frankfurt i
Tyskland (DCF-77). RMR966PU --- den brittiska modellen --fungerar på samma sätt inom räckvidd från radiosignalen MSF-60
som sänds ut från Rugby i England.

A4
A1
A3

Förutom att visa inomhustemperaturen, kan apparaten samtidigt även
visa utomhustemperaturen via en trådlös temperaturgivare.
Apparaten kan lagra de högsta och lägsta temperaturmätningarna
både inomhus och utomhus. Det behövs ingen kabeldragning mellan
huvud- och fjärrenheten, eftersom den fungerar med radiovågor på
433 MHz.

A8
A7
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A9
A5
A6
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Apparaten har en projiceringsfunktion som gör att man kan visa
antingen (1) aktuell tid med inomhustemperatur eller (2) aktuell tid
med utomhustemperatur i taket, på väggen eller en annan plan yta.
Den projicerade bilden har en mörkröd färg som är lätt att se i
mörkret.

RADIOSTYRD PROJEKTIONSKLOCKA
MED NATTBELYSNING OCH
TERMOMETER FÖR INOMHUS- OCH
UTOMHUSBRUK

SWE

A1 3-radig LCD-display

A9 [

Visar tid, datum och temperatur
A2 [

] Batteriindikator

Visas när batterispänningen i huvudenheten är låg
A3 [

]-KNAPPAR

] Batteriindikator

OVANSIDA

Visas när batterispänningen i fjärrgivaren är låg
A4 [

&

- Tryck för att öka/minska värdena i inställningslägena
- Håll intryckt i 2 sekunder för att aktivera/avaktivera
automottagning av RF-klockradiosignalen

] Radiomottagningssymbol
B4

Visar styrkan hos den mottagna klockradiosignalen

B2

B3

A5 [IN/OUT TEMP] INNER/YTTERTEMPERATURKNAPP
- Tryck för att växla mellan visning av utomhus- och
inomhustemperatur
- Håll intryckt i 2 sekunder för att aktivera autosökning efter
fjärrtermosignalen
A6 [MEM] MINNESKNAPP

B1
B1 [SNOOZE/ LIGHT] SNOOZE/LJUSKNAPP

- Tryck för att växla mellan aktuell, högsta och lägsta
temperaturnoteringar
- Håll intryckt i 2 sekunder för att radera minnet
A7 [ALARM/*] KNAPPAR

- Tryck för att tända EL-bakgrundsbelysningen och
projiceringen i 5 sekunder
- Tryck för att ändra den projicerade temperaturen (inomhus
eller utomhus) när projiceringen är på
- Tryck för att stänga av alarmljudet och aktivera 8-minuters
snooze-funktionen
B2 [LIGHT AUTO-ON-OFF] LJUS
AUTO-PÅ-AV-SKJUTREGLAGE

- Tryck för att visa alarm-1- eller alarm-2-funktionen
- Håll intryckt i 2 sekunder för att aktivera motsvarande
tidsinställningsläge
A8 [MODE] LÄGESKNAPP

Skjut reglaget åt sidan för att välja ett annat läge för
nattbelysningen

- Tryck för att växla mellan kalenderklockans visningslägen
- Håll intryckt i 2 sekunder för att aktivera
klockinställningsläget

B3 LJUSSENSOR
B4 Vridbar nattbelysning
2
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BAKSIDA
C8
C2
C6

C7
C5
C3

C6 [RESET] ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP
Tryck för att återställa alla värden till grundinställningen

C4

C7 [+ LIGHT SENSOR -] LJUSSENSORREGLAGE
Vrid för att justera ljussensorns känslighet
C1

D1

C8 [˚C / ˚F ]-KNAPP
Växlar mellan Celsius (°C) och Fahrenheit (°F)

UNDERSIDA

C1 [180º ROTATION] KNAPP
Tryck för att vrida den projicerade bilden horisontellt
C2 [FOCUS] FOKUSREGLAGE
Vrid för att justera projiceringens fokus
C3 [IMAGE ROTATION] BILDROTATIONSREGLAGE
Vrid för att rotera bilden 90º åt vänster eller höger
C4 [PROJECTION ON

D1

] PROJICERING PÅ-KNAPP
D1 4.5 V-likströmskontakt

Skjut för att aktivera kontinuerlig projicering (när adaptern är
ansluten)

För tillkoppling av en nätadapter

C5 BATTERIFACK
Rymmer 2 UM-3 eller AA 1,5 V-batterier
3
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A. LCD

KNAPPAR OCH FUNKTIONER:
FJÄRRTERMOENHET
THR228NS

Visar aktuell temperatur hos fjärrenheten
B. LED-INDIKATOR
Blinkar när fjärrenheten sänder en temperaturangivelse
C. °C/°F-SKJUTREGLAGE
Växlar mellan Celsius (°C) och Fahrenheit (°F)
D. ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP (RESET)
Återställer alla värden till grundinställningen
E. BATTERIFACK
Rymmer två UM-4 eller AAA 1,5 V-batterier
F. BATTERILUCKA
G. VÄGGMONTERINGSFÄSTE
Används för att fästa fjärrenheten vid väggmontering
H. AVTAGBART BORDSSTATIV
Används för att ställa fjärrenheten på ett plant underlag

BATTERIINSTALLATION :
HUVUDENHETEN
Denna enhet kan drivas av batterier eller likström, eller bådadera.
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1.

Avlägsna batteriluckan genom att vrida den i riktning mot
“
” som visas
2. Sätt i två UM-3 eller AA 1,5 V-batterier med polerna rättvända.
3. Tryck på [RESET].
4. Sätt tillbaka batteriluckan genom att vrida den tillbaka i riktning
mot “
”.
När batterispänningen är låg tänds respektive batteriindikator
]. Byt batterierna eller anslut nätadaptern
[
Observera att om bara nätadaptern är ansluten och det inte sitter
några batterier i tänds huvudenhetens batteriindikator [
].
Använda likström

5
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Batteriinstallation:

SWE

BATTERIINSTALLATION : FJÄRRENHETEN

FJÄRRENHET : VÄGGMONTERING ELLER
BORDSPLACERING
Väggmontering

Placera huvud- och fjärrenheten så nära varandra som möjligt.
Skruva loss skruvarna på fjärrenhetens batterilucka.
Välj mätenhet för temperaturvisningen på °C/°F-skjutreglaget.
Sätt i 2 batterier (UM-4 eller "AAA"-storlek 1,5 V) och
kontrollera noga att polerna vänds rätt.
5. Sätt i batterier eller tryck på huvudenhetens återställningsknapp.
6. Sätt tillbaka batteriluckan och spänn skruvarna.
7. Placera fjärrgivaren och huvudenheten inom sändningsområdet,
vilket under normala förhållanden är 30 meter.
Även om givaren är vädertålig och är avsedd för utomhusbruk, bör
den placeras skyddad från direkt solljus, regn och snö.

Bordsplacering

1.
2.
3.
4.

FUNKTIONER
Avsnitt I — Radiostyrd digital
kalenderklocka

Observera: Den effektiva räckvidden kan begränsas av
byggnadsmaterial och placeringen av både huvudenheten och
fjärrgivaren. Prova dig fram med olika placeringar för att uppnå
bästa resultat.
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Observera: Eftersom denna enhet även kan ta emot
temperaturangivelser från fjärrenheten kommer den efter
batteriinstallationen att FÖRST söka efter temperaturen, vilket kan
ta upp till 4 minuter. Efter en genomförd mottagning av
temperaturdata synkroniserar enheten sedan tid och datum med
radiosignalen när den är inom räckvidd.

AKTIVERA ELLER AVAKTIVERA
AUTOMOTTAGNING

När enheten tar emot radiosignalen börjar mottagningssymbolen att
blinka. Mottagningssymbolen visar antingen stark eller svag
mottagning beroende på radiosignalens styrka. En fullständig
mottagning tar i allmänhet mellan två och tio minuter.

För att avaktivera den automatiska mottagningen av radiosignalen,
håll [
] intryckt i 2 sekunder. Mottagningssymbolen försvinner
och enheten slutar att ta emot radiosignalen.

När mottagningen är klar slutar mottagningssymbolen att blinka.
Symbolen visas som “ ” för ingen mottagning eller “
” för en
lyckad mottagning.

För att aktivera signalmottagningen igen, håll [
] intryckt i 2
sekunder. Mottagningssymbolen visas igen och börjar att blinka för
att indikera automottagning av radiosignalen.
Observera: denna aktiveringsfunktion avaktiveras tillfälligt när
huvudenheten söker efter fjärrtemperaturangivelsen direkt efter
batteriinstallation eller återställning.

STARK
SVAG

VAL AV VISNINGSLÄGE
INGEN MOTTAGNING

Tryck på [MODE] i det normala visningsläget för att bläddra genom
kalenderklockans visningslägen:

PÅGÅR
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För bästa mottagning, placera enheten så lång bort som möjligt från
utrustning som utsänder radio- eller mikrovågor såsom TV- och
radioapparater, datorer och mikrovågsugnar. Andra källor till
signalstörningar kan vara elmaster och/eller armerade
betongkonstruktioner.

OM RADIOMOTTAGNING

SWE

STÄLLA IN KLOCKAN OCH
KALENDERN MANUELLT

1. Klocka med sekundvisning
---------------------------------------------------------Inomhustemperatur

När den automatiska radiomottagningen är avaktiverad kan
huvudenheten ställas in manuellt. Ställ in klockan och kalendern
genom att följa nedanstående steg:
1.

2. Klocka med veckodag
---------------------------------------------------------Dag-månad

2.
3.

3. Klocka med veckodag
---------------------------------------------------------Klocka (2:a zontid)

4.

5.
4. Klocka med veckodag (2:a zontid)
---------------------------------------------------------Kalender (2:a zontid)
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Håll [MODE]-knappen intryckt i 2 sekunder. Tidsskillnaden
för den andra zontiden börjar att blinka.
Ange tidsskillnaden med hjälp av [
] eller [
]. Tryck på
[MODE] för att bekräfta inmatningen.
Upprepa proceduren för att ställa in 12/24-format, timmar,
minuter, år “mm:dd” eller “dd:mm” kalendervisningsformat,
månad, dag, visningsspråk och timsignal av/på.
Tryck på [MODE] för att spara ändringarna och avsluta
inställningen. Om du gör ändringar efter minutjustering
nollställs sekundvärdet.
För veckodag kan du välja mellan 5 olika språk —Engelska
(E), franska (F), tyska (D), italienska (I) och spanska (S).

För att aktivera eller avaktivera alarmet, tryck på [ ] eller [ ] knappen när respektive alarm visas. “-:--“ visas när alarmet
avaktiveras. [
] eller [
] visas när respektive alarm aktiveras.
När ett alarm aktiveras ljuder det vid den förinställda tiden.
EL-bakgrundsbelysningen och projiceringen aktiveras i 5 sekunder
och alarmsignalen ljuder i 2 minuter.
För att tysta alarmet, tryck på vilken knapp som helst. När du trycker
på [SNOOZE/LIGHT]-knappen för att tysta alarmet aktiveras
snooze-funktionen och alarmet ljuder igen efter 8 minuter. För att
avaktivera snooze-funktionen, håll [SNOOZE/LIGHT]-knappen
intryckt i 3 sekunder eller tryck på någon annan knapp för att tysta
alarmet.
Om det andra alarmet aktiveras när det första ljuder, avaktiveras det
första automatiskt.
(a)
1.
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För att ställa in alarmet:
Tryck på [ALARM/*] -knappen en gång för att välja Alarm-1
och en gång till för att välja Alarm-2.

SWE

ALARM- OCH FÖRALARMFUNKTION
Denna enhet har två alarm (Alarm-1 och Alarm-2) som kan användas
tillsammans eller separat.

SWE

2.

3.
4.

5.
6.

(b)

Håll [ALARM/*] intryckt i 2 sekunder för att aktivera alarmets
tidsinställningsläge. Timvisningen börjar att blinka.

Ställa in föralarmet:

1.

Efter inställning av alarmtiden (enligt ovan) aktiverar enheten
automatiskt läget för inställning av föralarmet. “PRE-AL”symbolen visas och tidsintervallet blinkar.

2.

Använd [
] eller [
]-tangenten för att välja
föralarmfunktionens tidsintervall. Du kan välja mellan “00”,
“15”, “30”, “45” och “60” minuter.

3.

Tryck på [ALARM/*] för att bekräfta och avsluta.
Föralarmfunktionen aktiveras automatiskt, vilket indikeras
genom att [*]-symbolen visas.

4.

För att avaktivera föralarmfunktionen, välj tidsintervallet “00”.

Ange timmar med [
] eller [
]-knappen.
Tryck på [ALARM/*] så börjar minutvisningen att blinka.

Ange minuter med [
] eller [
]-knappen.
Tryck på [ALARM/*] för att bekräfta alarmtiden och ange
föralarminställningen. “PRE-AL”-symbolen visas.

FÖRALARMFUNKTION FÖR FJÄRRGIVAREN
Alarmfunktionen har också en föralarmfunktion som kan varna
användaren innan den förinställda alarmtiden vid omslag i
väderleken.

Föralarmfunktionen fungerar under det valda tidsintervallet före
själva alarmtiden.

Denna föralarmfunktion fungerar bara med fjärrgivaren.
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Avsnitt II-Nattbelysning
NATTBELYSNINGSFUNKTION
Enheten är försedd med en LED-nattlampa på sidan som fungerar
bra vid sängkanten. Den fungerar bara när nätspänningen är ansluten.
För att sätta på nattbelysningen, anslut enheten till nätspänningen.
Skjut [LIGHT AUTO-ON-OFF] till “ON” (PÅ). För att stänga av
den, skjut [LIGHT AUTO-ON-OFF] till “OFF” (AV).

Snooze-funktionen aktiveras om du trycker på [SNOOZE/LIGHT]knappen.

Du kan också ställa in så att nattbelysningen stängs av eller sätts på
automatiskt.
För att aktivera denna automatiska funktion:

Observera: Det dagliga alarmet fungerar INTE igen förrän
nästa dag om föralarmet har utlösts. Om du avaktiverar
alarmfunktionen avaktiveras även föralarmfunktionen.

1.
2.

Skjut [LIGHT AUTO-ON-OFF] till “AUTO”.
Justera ljussensorns känslighet genom att vrida [LIGHT
SENSOR]-reglaget inuti batterifacket så att det lyser med
önskad styrka.
3. Om du till exempel vill att nattbelysningen sätts på automatiskt
i ett mörkt rum, minska känsligheten genom att vrida [LIGHT
SENSOR]-reglaget mot “-“. Om du omvänt vill att
nattbelysningen sätts på automatiskt i ett ljusare rum, öka
känsligheten genom att vrida [LIGHT SENSOR]- reglaget
mot “+“.
Om du vill ändra belysningsriktningen kan du vrida nattbelysningen
i pilens riktning.

TIMSIGNALFUNKTION
När timsignalen har aktiverats visas “
” och en pipsignal ljuder
i början av varje timme. Du kan aktivera eller avaktivera denna
funktion via inställningsläget för klocka och kalender (se avsnittet
“STÄLLA IN KLOCKAN OCH KALENDERN MANUELLT").
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Om temperaturen hos fjärrgivaren under föralarmperioden sjunker
till 2ºC eller lägre aktiveras föralarmfunktionen. Om du till exempel
har ställt in alarmet på 7:00 och föralarmintervallet på 45 minuter
aktiveras föralarmfunktionen klockan 6:15 (d.v.s. 45 minuter innan
den förinställda tiden 7:00). Föralarmsymbolen blinkar och
bakgrundsbelysningen och projiceringen aktiveras i 5 sekunder. Det
ljuder också en alarmsignal i 2 minuter precis som vid den dagliga
alarmtiden.

SWE

ATT KONTROLLERA
FJÄRRTEMPERATUREN
När du har satt i batterier i fjärrtermogivaren börjar den att sända
temperaturangivelser i 40-sekundersintervaller. Dessa sändningar
indikeras av den blinkande lysdioden på fjärrtermogivaren. Vid en
lyckad mottagning av fjärrtermosignalerna visas och uppdateras
temperaturen automatiskt i 40-sekundersintervaller.
För att växla mellan visning av utomhus- och inomhustemperatur,
tryck på [IN/OUT TEMP].
Om inga signaler tas emot visas “—-“. Håll intryckt
[IN/OUT TEMP] i 2 sekunder för att aktivera sökning efter
fjärrtermosignalen. (Observera: under sökperioden avaktiveras
mottagning av klockradiosignalen)

Avsnitt III —
Inomhusfjärrtermometer

Om detta inte fungerar, kontrollera om fjärrtermogivaren finns kvar.
Försök att placera om enheterna, eftersom kommunikationen kan
ha avbrutits på grund av störningar.
Observera: Ett misslyckande att ta emot fjärrsignaler kan bero på
något av följande:

VISNING AV INOMHUSTEMPERATUR

1.

När du har satt i batterier i huvudenheten börjar den att känna av
inomhustemperaturen och temperaturangivelsen visas.

2.

3.
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Enheternas batterispänning är för låg.
Lösning: Byt batterierna vid behov.
Batterierna kan frysa till om temperaturen sjunker under
fryspunkten. Frusna batterier har en lägre spänning, vilket kan
leda till en kortare sändningsräckvidd.
Lösning: Förkorta avståndet genom att placera om enheterna.
Överföringsvägen är blockerad av föremål och störningar från
omgivningen.
Lösning: Förkorta avståndet (ex. flytta huvudenheten närmare
fönstret) eller placera om enheterna vid behov.

De högsta och lägsta inomhus- och fjärrtemperaturerna lagras
automatiskt i minnet. Tryck på [MEM] för att växla mellan lagrad
aktuell, högsta och lägsta inomhus- respektive fjärrtemperatur.
Respektive “MAX” eller “MIN”-indikator visas.

ATT ANVÄNDA PROJICERING
Projiceringen underlättar avläsningen av inomhus- eller
utomhustemperaturen samt aktuell tid på natten. För att använda
funktionen:

För att radera minnet, håll [MEM] intryckt i 2 sekunder när högsta
eller lägsta lagrade temperatur visas. Minnet raderas och ersätts
med aktuell temperatur tills en ny högsta eller lägsta temperatur har
registrerats.

1.

Om de lagrade temperaturangivelserna är lägre eller högre än
mätområdet visas “LLL” respektive “HHH.

2.

Tryck på [SNOOZE/LIGHT] för att tända projiceringen i 5
sekunder. Aktuell tid och inomhustemperaturen projiceras på
den yta mot vilken linsen är riktad.
För att ändra till visning av utomhustemperaturen istället för
inomhustemperaturen, tryck på [SNOOZE/LIGHT] igen när
projiceringen är tänd.

ANGÅENDE ˚C OCH ˚F
Visningen a utomhustemperaturen på huvudenheten beror på läget
hos [ ˚C / ˚F ]-reglaget på huvudenheten. Oberoende av vad
fjärrgivaren är inställd på gäller detta bara själva fjärrgivaren och
temperaturen konverteras automatiskt till den enhet som har valts
på huvudenheten.

3.
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Justera den projicerade bilden enligt nedan.

SWE

AVSNITT IV --- Projicering

HÖGSTA OCH LÄGSTA TEMPERATUR

SWE

Avsnitt V — Övrigt

Projektorfunktioner
Funktion
Justerbar
projicering

Ändamål

Anvisning

BAKGRUNDSBELYSNING

Roterar
Vrid
projiceringen projiceringshuset
180°
för att ändra
projiceringsriktningen

För att sätta på LCD-displayens EL-bakgrundsbelysning, tryck på
[SNOOZE/LIGHT] i 5 sekunder.

Fokusreglage

Fokuserar
Vrid reglaget C2 för
projiceringen att justera
projiceringens fokus
BILDROTATIONSREGL Reglaget C3 Projiceringsrotering
roterar
AGE
låter dig placera
projiceringen klockan på
önskad plats
180°
ROTATIONSKNAPP

ÅTERSTÄLLA ENHETEN
Tryck på [RESET] för att återställa värdena om enheten inte fungerar
ordentligt.
När du trycker på [RESET] återställs alla värden till
grundinställningen och minnet raderas.

Knappen C1 Vrider bilden för att
bibehålla en upprätt
vrider
projiceringen position
180°
horisontellt

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Apparaten är konstruerad för att fungera tillfredsställande i flera år
om du hanterar den varsamt. Här är några försiktighetsåtgärder:

För kontinuerlig projicering måste du ansluta nätadaptern. När
nätadaptern är ansluten till enheten aktiveras projiceringen och förblir
tänd om du skjuter [PROJECTION ON
]-reglaget åt sidan.

1.

För att avaktivera funktionen, skjut reglaget tillbaka till av-läget.

2.

För att öka projiceringslysdiodens livslängd bör du stänga av
projiceringen dagtid.
3.
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Sänk inte ner apparaten i vatten. Om du spiller vätska över den,
torka genast med en mjuk, luddfri trasa.
Rengör inte apparaten med alkoholbaserade vätskor,
rengöringsmedel, slipande eller korroderande medel. De kan
repa plastdetaljerna och orsaka korrosion på elektroniken.
Utsätt inte apparaten för våld, stötar, orimliga mängder damm,
hög temperatur eller luftfuktighet, då detta kan orsaka
felfunktion, en kortare elektronisk livslängd, skadade batterier
och förstörda delar.

5.

6.

Rör inte apparatens interna komponenter. Annars upphävs
garantin och skador kan uppstå. Apparaten innehåller inga delar
som kan repareras av användaren.
Använd endast nya batterier enligt specifikationen i
bruksanvisningen. Blanda inte nya och gamla batterier, då de
gamla batterierna kan läcka.
Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder
apparaten.

Temperaturnoggranhet

: 0,1°C (0,2°F)

RF-sändningsfrekvens

: 433 MHz

Temperaturavkänningsintervall : Ungefär 40 sekunder
Ström
Huvudenhet

: 2 AA eller “UM-3”
1,5 V-batterier
4,5 V-AC-adapter
(för kontinuerlig projicering)

Fjärrtermoenhet

SPECIFIKATIONER

: 2 AAA eller “UM-4”
1,5 V-batterier

Radiostyrd kalenderklocka

Vikt

Visningsformat

: 12 eller 24 timmar

Huvudenhet

: 301,61 g

Kalender

: Månad/dag eller Dag/månad
Veckodag på 5 språk:
Engelska, franska, tyska, italienska och spanska

Fjärrtermoenhet

: 63 g

Alarm

(utan batteri)
(utan batteri)

: Dubbelt dagligt alarm
Dimensioner

Temperaturmätning
Huvudenhet
Mätområde för inomhustemperatur : -5°C till +50°C
(+23°F till +122°F)
Temperaturnoggranhet

: 0,1°C (0,2°F)

: 160,7x 111,6 x 35,5 mm
(LxBxD)

Fjärrtermoenhet

: 92 x 60 x 20 mm
(LxBxD)

Om batterier

Fjärrenhet
Mätområde för fjärrtemperatur

Huvudenhet

: -20°C till + 60°C
(-4°F till +140°F)
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:

Eventuellt medföljande batterier är avsedda
endast för demonstrationsändamål. För bästa
dagliga användning rekommenderas nya
batterier.

SWE

4.
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ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRKLARING
Denna produkt innehåller den godkända sändarmodulen TX 01 och
överensstämmer med de viktigaste bestämmelserna i Artikel 3 i
R&TTE 1999/5/EC-direktiven, om den används för sitt ändamål
och under förutsättning att följande standard(er) har antagits:

RTTE-överensstämmande länder :
Alla EU-länder, Schweiz CH
och Norge N

Effektivt utnyttjande av spektrat för radiofrekvens
(Artikel 3.2 i R&TTE-direktivet)
Antagna standarder
EN 300 220-1(2,3):1997
Elektromagnetisk kompatibilitet
(Artikel 3.1.b i R&TTE-direktivet)
Antagen standard

FÖRSIKTIGT
- Innehållet i denna bruksanvisning och produktspecifikationerna
kan komma att ändras utan föregående meddelande

ETS 300 683:1997

Säkerhet för informationsteknologisk utrustning
(Artikel 3.1.a i R&TTE-direktivet)
Antagen standard
EN 60950:1997

- På grund av trycktekniska begränsningar kan displayvisningarna
i denna bruksanvisning avvika från den faktiska visningen.
- Innehållet i denna bruksanvisning får inte reproduceras utan
tillverkarens medgivande.

Ytterligare information:
Produkten överensstämmer därför med Lågvoltsdirektivet 73/23/EC,
EMC-direktivet 89/336/EC och R&TTE-direktivet 1999/5/EC
(appendix II) och är försedd med respektive CE-makning.
VS-Villingen / Tyskland i augusti 2001
Gerhard Preis
Tillverkarens
R&TTE-representant
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Problem

Möjlig orsak

Lösning på problem

“---“ visas för fjärrtemperaturangivelse på
huvudenhetens display

(1) Beror förmodligen på elektromagnetiska
störningar och/eller hinder mellan
huvudenheten och fjärrgivaren (t.ex.
flerglasfönster eller armerade betongväggar);
eller
(2) Batterierna i fjärrgivaren är slut

(1) (i) Flytta huvudenheten bort från

Den visade fjärrtemperaturen och/eller
luftfuktigheten på huvudenhetens display skiljer
sig från visningen på fjärrgivarens display

En annan fjärrgivare använder samma frekvens
och ID-kod inom räckviddsområdet

Placera fjärrgivaren närmare huvudenheten.
Återställ sedan fjärrgivaren och aktivera SEARCHläget på huvudenheten

Den visade temperaturen och/eller
luftfuktigheten skiljer sig från den hos andra
mätinstrument

(1) Mätmetoden är annorlunda

(1) Använd samma instrument och justera för
avvikelser i mätnoggrannheten
(2) Placera de två instrumenten mycket nära
varandra under en tid (inte mindre än 30
minuter) och undvik exponering för direkt
solljus och luftströmmar

-

Klockan är inte rätt inställd och/eller

Klockradiosignalen kan inte tas emot på grund av:

-

Mottagningssymbolen "Antenna" visas som
"No reception" (Ingen mottagning)

-

Elektromagnetiska störningar, eller
huvudenheten är placerad i ett rum med
armerade betongväggar eller i radioskugga

-

Placeringen är inte optimal för mottagning av
klockradiosignalen

(2) Avkänningsområdet är annorlunda eller
påverkas av omgivningen
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störningskällor såsom DECT-telefoner,
mobiltelefoner; och/eller (ii) Flytta
fjärrgivaren närmre huvudenheten och
aktivera SEARCH-läget på huvudenheten
(2) Kontrollera fjärrgivarens lysdiod. Byt
batterierna om den inte blinkar på mer än en
minut

-

Placera huvudenheten så långt som möjligt från
datorer, mobiltelefoner etc. och placera den i
närheten av fönstret. Vänta i minst 24 timmar
(observera: signalen är starkare nattetid, särskilt
om det har regnat)

-

Klockradiosignalen söks automatiskt klockan
1:00, 2:00, 3:00, 9:00, 15:00, 21:00 varje dag

-

För att tvinga signalmottagningen, se
bruksanvisningen

SWE

FELSÖKNINGSGUIDE --- RMR966P/ RMR966PU

SWE

Problem

Möjlig orsak

Lösning på problem

LED dioden lyser inte trots att AC/DC adapter
är installerad

Projection-On knappen är i Off position

Skjut Projection-On knappen till On position

Nightlight är inte på

(i) AC/DC adapter är inte installerad

(i) Kontrollera om AC/DC adapter på ett
korrekt sätt är ansluten till enheten och till
vägguttaget

(ii) Ljusstyrkan i omgivningen är för hög och
modulen “Auto” är på

(ii) Sänk ljusstyrkan i omgivningen eller välj
modulen “Light-On”
(iii) Justera ljussensorns känslighet
(se: Sektion II --- Nightlight funktion)
Enheten blir avstängd varje gång när man trycker
på SNOOZE knappen

Byt ut batterier

Batterier är urladdade

Varning:
Vid situationer andra än de ovanstående, kontakta gärna vår kundtjänst
Ta inte isär apparaten. Detta upphäver garantin
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