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BRUKSANVISNING

FRAMSIDA:

ÖVERSIDA:

BAKSIDA:

DETALJER
Radiomottagningssignal  
Anger att mottagning ägt rum.

Knapp för repetitionsväckning (SNOOZE)
Kopplar in och ur repetitionsväckning vid larm eller aktiverar projektor
och bakgrundsbelysning i 5 sekunder.

Tvåradig display (visarruta)
Visar lokal tid och tid i annan tidzon (4 olika sätt).

Ikon för tidzon [ZONE ]
Den visas när tiden i den andra tidzonen presenteras.

Larmikoner (klocksymboler)
Visas när resp. larm är aktiverat ( = berett att utlösas ).

Projektor
För aktuell tidvisning på vägg eller tak.

Fokuseringsratt
För skärpeinställning av projektorn.

Skjutomkopplare för projektor
Kan användas tillsammans med batteriadapter för längre tids projicering.

Batterifack
För 2 st. batterier av typ R6.

Triangelpilknappar uppåt och nedåt
För inställning av tid.

Knapp [24h (klocksymbol) OFF]
För inställning av väckningstid.

Knapp [(klocksymbol) ON/OFF]
Aktiverar eller deaktiverar larmfunktionerna.

Knapp [MODE/SET]
För växling mellan visningssätt. Bekräftar också inmatade värden vid
inställning.    

ISÄTTNING AV BATTERIER

1. Öppna batterifacket på baksidan.
2. Sätt i två R6-batterier.

3. Stäng batterifacket.

I vanliga fall räcker batterierna ett år. Emellertid tar de slut mycket for-
tare vid flitigt bruk av bakgrundsbelysning, projicering och repetitions-
väckning (snooze).

Byt ut batterierna när batteriindikatorn visas på displayen.

PROJEKTOR

1. Håll "SNOOZE"-knappen intryckt. Projektor och bakgrundsbelys-
ning tänds.

2. Ställ in lämplig projektionsvinkel mot vägg eller tak.
3. Ställ in skärpan med fokuseringsratten.

När projektorn väl är inställd behöver du bara trycka en gång på
"SNOOZE"-knappen. Då tänds projektorn i 5 sekunder och slocknar
sedan automatiskt.

BATTERIADAPTER

Klockan levereras med batteriadapter så att du kan använda projektorn
under längre tid.

Sätt i adaptern på följande sätt:

1. Öppna batterifacket.
2. Plugga in adaptern i adapterjacket.

3. Stäng batterifacket.
4. Kontrollera att nätspänningen är korrekt (220V) och stick in adap-

terns stickpropp i lämligt uttag.

När adaptern är inmonterad kan du ha strömmen till projektorn påslagen
under längre tid, t. ex. under hela natten, genom att dra ut skjutomkopp-
laren LIGHT ON på baksidan. Skjut den tillbaka för avstängning.

Observera att skjutomkopplaren LIGHT ON endast kan användas med
inkopplad batteriadapter. För tillfällig projicering trycker du på "SNOO-
ZE"-knappen.     

Fokuseringsratt

Strömbrytare 
för projektor

Projektor
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BAKGRUNDSBELYSNING

Tryck en gång på "SNOOZE"-knappen. Då tänds bakgrundsbelysning-
en i 5 sekunder.

VISNINGSSÄTT (DISPLAY)
Klockan visar tid på 4 olika sätt:

SÄTT 1 timme - minut - sekund  (lokal tid)
----------------------------------------
dag - månad (lokal tid)

SÄTT 2 timme - minut - veckodag (lokal tid)
------------------------------------------
dag - månad (lokal tid)

SÄTT 3 timme - minut - veckodag (lokal tid)
-----------------------------------------
timme - minut (andra tidzonen) 

SÄTT 4 timme - minut - veckodag (andra tidzonen)
-------------------------------------------------
dag - månad (andra tidzonen)

Växling sker vid varje tryck på knappen "MODE" i ovan visad ordning.

Observera att den undre displayraden i stället visar larmtiden om du
trycker på knappen [24h (klocksymbol) OFF].

RADIOMOTTAGNING - DCF77

Projektorklockan är konstruerad för automatisk mottagning av tidsignal
och synkronisering via den från Frankfurt utsända tidsignalen DCF77 så
snart som klockan befinner sig inom sändarens mottagningsområde.
Klockan avkodar tidsignalen varje hel timme.

När klockan är inom mottagningsområdet synkroniserar den tidvisning-
en och raderar samtidigt alla manuellt inställda värden. Tiden ställs in på
"00:00:00" och datum på "I-" (1. januari), måndag".

Så snart som klockan tar emot nästa tidsignal börjar mottagningsindika-
torn att blinka. En komplett förstagångsmottagning varar i vanliga fall 2
- 10 minuter, beroende på fältstyrkan hos den mottagna signalen. Sedan
varar mottagningen varje hel timme bara några sekunder.

När mottagningen är avslutad släcks mottagningsindikatorn. Sedan
visas tidsignalens fältstyrka den senaste timmen på följande sätt:

Klockan har tagit emot tidsignalen.

Klockan söker men har inte tagit emot. Ställ den på annat
ställe eller vrid antennen.

Manuellt inställd klocktid, ingen synkronisering.

Mottagningen är deaktiverad och sker först efter aktivering.

Tidsignalen tas emot när antennsymbolen blinkar. Det tar
2-10 minuter. Mottagningen varje hel timme tar sedan
bara några sekunder.

För att få bättre mottagning av tidsignalen bör du inte placera klockan
nära metallföremål eller elmaskiner för att minska störningsrisken.

Håll den nedåtriktade triangelpilknappen nertryckt i 3 sekunder för att
deaktivera den automatiska mottagningen. Då släcks mottagningsindi-
katorn och klockan reagerar inte på signaler från sändaren.

Håll den uppåtriktade triangelpilknappen nertryckt i 3 sekunder för att
aktivera den automatiska mottagningen igen. Då börjar mottagningsin-
dikatorn att blinka och tiden synkroniseras med tidsignalen.

MANUELL KLOCKTIDSINSTÄLLNING

Håll knappen "MODE/SET" intryckt i 3 sekunder för tidsinställning. Då
växlar displayen till SÄTT 1 och timsiffrorna blinkar.

Tryck på en av triangelpilknapparna för att ställa in rätt timtid. Om du
håller knappen nertryckt sker snabbmatning.

Tryck igen på "MODE/SET" för bekräftelse. Då börjar minutsiffrorna
blinka. Ställ in dem på samma sätt som timsiffrorna och fortsätt sedan
med inställning av datum, månad, displayspråk, veckodag och tidsför-
skjutning för den andra tidzonen.

Tänk på att tiden visas med 24-timmarsvisning och datum i ordning
"dag - månad". Som displayspråk kan du välja engelska, franska, tyska
och italienska i nu nämnd ordning. Veckodagarna börjar med måndag
och slutar med söndag.

Vid inställning av tid för den andra tidzonen anger du skillnaden i tim-
mar. Då visas [ZONE] -indikatorn.

Om du inte vill ändra ett värde trycker du bara direkt på knappen
"MODE/SET" så är saken klar.

Tryck en gång till på "MODE/SET" för utgång ur inställningsläge. Då
återgår displayen till senaste visningssätt.    
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INSTÄLLNING OCH 
AKTIVERING AV LARM

Klockan har två larmfunktioner: ALARM 1 och ALARM 2. De kan
aktiveras tillsammans eller var för sig.

Inställning av väckningstid:
1. Tryck på knappen [24h (klocksymbol) OFF] en gång för ALARM 1

och två gånger för ALARM 2. Då visas den sist inställda väck-
ningstiden. Om det är första gången, visar displayen "0:00".

2. Håll knappen [24h(klocksymbol)OFF]  intryckt i 3 sekunder. Då
börjar timsiffrorna att blinka. 

3. Ställ in önskad timtid med triangelpilknapparna.
4. Tryck på knappen [24h(klocksymbol)OFF]. Minutsiffrorna börjar

blinka.
5. Ställ in önskat antal minuter med triangelpilknapparna.
6. Tryck på knappen [24h (klocksymbol) OFF] en gång till för att

lämna visningssättet. Då visar displayen ALARM-indikatorn för
inställt larm och visas att detta ställts in och är  aktiverat.

Aktivering och urkoppling kan också göras med tryck på knappen
[(klocksymbol)ON/OFF].

När en larmfunktion aktiverats utlöses larmsignalen på inställd väck-
ningstid. Displaybelysningen tänds i 10 sekunder och LARM-indikatorn
blinkar.

Larmet (det har fyra steg) börjar diskret och ökar sedan i styrka var 20de
sekund. Därefter ljuder väcksignalen i ca 2 minuter utan avbrott. Om det
andra larmet utlöses medan det första larmet fortfarande går, stängs det
första av automatiskt.

AVSTÄNGNING AV LARM

Tryck på en av följande tre knappar för avstängning: [ SNOOZE ],
[24h(klocksymbol) OFF] eller [(klocksymbol) ON/OFF]. Om du tryck-
er på [ SNOOZE ] när signalen ljuder, aktiveras slummerfunktionen. Då
stängs signalen av i 8 minuter och utlöses sedan på nytt.

Tryck på knappen [24h(klocksymbolOFF] för att stänga av larmsigna-
len. Då är larmfunktionen fortfarande aktiverad och utlöser larmet nästa
dygn på inställd tid.

Tryck på knappen [(klocksymbol) ON/OFF] för att stänga av signalen
och helt deaktivera (=koppla ur) larmfunktionen.

ÅTERSTÄLLNING (RESET)

I batterifacket finns en RESET-knapp (för återställning). Ett tryck på
den nollställer alla värden  för tid och datum till "00:00:00" för klocktid
och "1 - 1 - Monday" för datum.

Gör på följande sätt:
1. Öppna batterifacket.

2. Tryck en gång på
RESET-knappen med ett
spetsigt föremål.

3. Stäng batterifacket igen.  

TABELL ÖVER TIDZONER

FÖR  SÄKERHETS  SKULL . . .

Om du  hanterar klockan varsamt kommer den att göra trogen tjänst i
många år. Tänk bara på följande:

1. Doppa inte klockan i vatten. Torka genast av den med en mjuk duk
utan ludd ifall du skulle råka spilla på den.

2. Rengör aldrig klockan med slipande eller skarpa rengöringsmedel.
Då skadas plasten och elkretsarna kan förstöras.

3. Utsätt inte klockan för för våld, skakningar, damm, extrema tempe-
raturer eller fukt. Sådant kan leda till funktionsstörningar, kortare
livslängd, batteriskador och deformerade plastdetaljer.

4. Ändra inte något inne i klockan. Då upphör garantin att gälla och
dessutom kan klockan skadas. Inne i klockan finns inga delar som
måste justeras av användaren.

5. Sätt alltid i helt nya batterier vid byte. Blanda inte gamla och nya.
Gamla batterier kan  läcka.

6. Läs igenom hela bruksanvisningen före användning.

TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur: -5°C upp till +50°C.
Batteri: 2 st. 1,5 V R6 (medföljer ej).
Mått i mm: 100 x 140 x 40
Vikt: 262 gram (utan batterier)

OBS!
- Tillverkaren förbehåller sig rätt till produktändring utan föregående

meddelande.
- På grund av begränsade typografiska möjligheter kan displayen i

bruksanvisningen skilja sig från den verkliga displayen.
- Tillverkare och försäljare ansvarar inte för skador, kostnader, förlus-

ter eller för andra skador, som kan drabba dig eller tredje man till
följd av denna produkts användning.

- Innehållet i denna bruksanvisning får ej kopieras utan tillverkarens
tillstånd.


