Bruksanvisning – Radiokontrollert vekkerur T.98.1038/T98.1039
Funksjoner
•
Høypresisjon radiokontrollert klokke
•
Alarm med snooze funksjon

•
•

Display for dato
Bakgrunnsbelysning

Mottak av radiokontrollert tid
Grunnlaget for den radiokontrollerte tiden er et cesium atomur i bruk hos Physikalisch Technische Bundesanstalt Braun-schweig som har et
avvik på under 1 sekund pr. million år. Klokkeslettet kodes og sendes fra Mainflingen nær Frankfurt via et frekvenssignal DCF-77 (77,5kHz)
med en rekkevidde på omkring 1500km fra Frankfurt. Ditt radiokontrollerte vekkerur mottar signalet og konverterer det til presis sommereller vintertid.
Kvaliteten på signalet varierer sterkt med geografisk posisjon. I normale tilfeller er det ingen problemer med mottak innen 1500km fra
Frankfurt.
Vennligst merk følgende
•
Anbefalt avstand til interfererende kilder som dataskjermer eller TVapparater er minst 1,5 – 2 meter.
•
I rom med vegger i armert betong (kjellere, bærevegger etc.) svekkes signalet naturlig. I ekstreme tilfeller, plasser enheten nær et
vindu med fronten eller baksiden i retning Frankfurt
•
Om natter er atomsfærisk forstyrrelser normalt mindre alvorlige og mottak av signaler er mulig i de fleste tilfeller. Et enkelt
mottak om dagen er nok til å holde avviket under 1 sekund.
Betjening
•
Åpne batterilokket og sett i batteriet (1x 1,5V AA) med polaritet som illustrert. Enheten er nå klar til å ta i bruk.
•
Etter første innstilling vil DCF tårnsymbolet begynne å blinke i displayet. Dette viser at klokken har oppdaget DCF-77signaler og
forsøker å motta disse. De radiostyrte signalene mottas innen 2 minutter, DCF tårnsymbolet slutter da å blinke og radiostyrt tid vil
vises i displayet.
Manuell innstilling av tiden
Dersom vekkeruret ikke kan motta DCF-77 signaler (f.eks. p.g.a forstyrrelser eller rekkevidde e.l.) kan klokken stilles manuelt. Klokken vil
da fungere som en normal Quartz klokke.
Hold inne MODEkanppen for å få frem innstillingene og velg alle innstillinger en etter en
Når tallene blinker still frem til ønsket tid ved å trykke + og – knappene. Hold knappen inne for rask telling.
MODEknapp
MODEknapp
MODEknapp
MODEknapp
MODEknapp
MODEknapp

1. Tid Timer
2. Tid Minutter
3. Dato Dag
4. Dato Måned
5. Dato Ukedag
Ut av innstillingsmodus

Manuell tidsinnstilling er kun mulig dersom vekkeruret ikke kan motta DCF-77signalet
Etter at innstillingen er ferdig trykk MODEknappen 2 ganger for å innstille ..
Stilling av alarm
Hold inne MODEknappen i 3 sekunder for å stille timene og minuttene.
Når tallene blinker velg ønsket tid ved å trykke + eller – knappen. Hold inne knappen for rask telling.
MODEknapp(3 sek.)
MODEknapp
MODEknapp

1. Alarm timer
2. Alarm minutter
Ut av innstillingsmodus

Aktivere/slå av alarm
Trykk på ALARM ON/OFF for å aktivere alarmen, alarmsymbolet vil da komme frem i displayet. Alarmfunksjonen er nå aktivert. Trykk på
ALARM ON /OFF for å slå av alarmen igjen. Alarmsybmolet vil nå forsvinne fra displayet
Trykk på en av knappene for å stoppe alarmen
Snoozefunksjonen
Når alarmen starter å ringe kan du aktivere snoozefunksjonen ved å trykke ned LIGHT/SNOOZEknappen øverst på klokken.
Snoozesymbolet kommer frem på displayet og alarmen vil komme igjen om 4 minutter.
Alarm tidspunkt
Ved å trykke på MODEknappen vises det innstillte alarmtidspunktet 5 sekunder i displayet
Dato
Ved å trykke på CALENDERknappen vises datoen 5 sekunder i displayet
Tidssoner
Hold + eller – knappen inne i 2 sekunder. Symbolet for tidssoner +1 eller -1 kommer frem på displayet
Bakgrunnsbelysning
Trykk på LIGHT/SNOOZE knappen for å lyse opp displayet i 5 sekunder
Vedlikehold
Bytt batterier når displayet blir svakere eller alarmnivået minker. Bruk returordningen for batterier.
Ikke utsett vekkeruret for ekstreme temperaturer, vibrasjon eller støt
Rengjør med en fuktig klut
Ikke forsøk å reparere enheten. Kontakt utsalgsstedet ved feil etter å ha kontrollert batteriene. Garantien er ugyldig dersom enheten har vært
åpnet eller galt brukt.

