Bruksanvisning – Radiokontrollert vekkerur med minne
T98.1014
Introduksjon

Takk for at du valgte dette radiokontrollerte vekkeruret. Bruken av produktet er enkel og rett frem.
Vi anbefaler å lese gjennom disse instruksjonene for å få mest mulig ut av urets funksjoner.

Funksjonsknapper

Egenskaper
•
•
•
•
•
•
•
•

DCF-77 radiokontrollert klokke med mulighet for manuell innstilling
24 timers display
Datovisning
To uavhengige alarmer
Minnefunksjon for alarmen
Repetisjonsfunksjon
Innetemperatur i °C
Bakgrunnsbelysning

Igangsetting
1. Ta av batteridekselet som vist på tegningen over.
2. Sett inn 1 stk. AA, IEC LR6, 1,5V batteri med riktig polaritet og sett dekselet på igjen.
3. Når batteriet er satt inn vil alle segmentene i LCD displayet vises kort, og det vil høres et pip før
klokken går inn i modus for mottak av radiokontrollert tid. Innen 30 sekunder vil "DCF-77
tårnsymbolet" vises blinkende. Klokken er nå klar til bruk og vil automatisk forsøke å motta
DCF-77 tiden. Dette tar normalt 3-5 minutter. Når tiden mottas vil klokkeslettet vises og "DCF-77
tårnsymbolet" vises kontinuerlig i displayet.
4. Dersom klokken ikke kan motta radiokontrollert tid innen 10 minutter kan du enten stille klokken
manuelt, eller du kan vente til klokken mottar radiokontrollert tid. Når dette er vellykket vil den
manuelt innstilte tiden overskrives. Datoen oppdateres også ved mottak av signaler (Se også
"Radiokontrollert tid" og "Manuell innstilling av tid").

LCD displayet

Vekkeruret har 5 funksjonsknapper for enkel betjening:
MODE knappen
• Veksle mellom de tre visningsmodusene: Innetemperatur, sekunder eller dato (ukedag, dato og
måned). Dato vises kun ved vellykket mottak av tiden.
• Ved å holde knappen inne i 2 sekunder kan du gå til manuell innstilling av tid.
• For å forlate minnefunksjonen for alarmen
ALM1/HOUR knapp
• Innstilling av alarm 1 ved å holde knappen inne i 2 sekunder
• Stilling av timene i innstillingsmodi
• Aktivere/deaktivere alarm 1
• Slå av alarmen
• Deaktivere repetisjonsfunksjonen
ALM2/MIN knappen
• Innstilling av alarm 2 ved å holde knappen inne i 2 sekunder
• Stilling av minuttene i innstillingsmodi
• Aktivere/deaktivere alarm 2
• Slå av alarmen
• Deaktivere repetisjonsfunksjonen
Memo knappen
• Viser gjeldende alarm 1 tidspunkt samt de foregående 3 alarmtidspunktene
SNOOZE knappen
• Aktivere/deaktivere repetisjonsfunksjonen
• Viser tiden for alarm 2 ved å holde knappen inne i 2 sekunder
• For å gå ut av manuell innstillingsmodus
• For å gå ut av alarm innstillingsmodus
• For å gå ut av minnefunksjonen for alarmen

Vekkeruret viser tiden og kan veksle mellom visning av innetemperatur, sekunder eller dato ved Radiokontrollert tid
Grunnlaget for den radiokontrollerte tiden er et Cesium atomur i bruk ved Physikalisch Techische
hjelp av MODE knappen.
Bundesanstalt Braunschweig som har et tidsavvik på under 1 sekund pr. million år.
Tidssignalet kodes og sendes fra Mainflingen nær Frankfurt via DCF-77 signaler (77,5kHz) med en
rekkevidde på omkring 1500km. Vekkeruret mottar signalet og omformer det til presis tid så lenge
det er innen rekkevidde for signalet.

Kontroll av mottak av radiokontrollert tid

For å stoppe alarmen(e):

Vekkeruret vil automatisk begynne å søke etter DCF-77 signalet når batteriene settes inn. I normale
omgivelser (borte fra interfererende kilder som TV apparater) tar det 3-5 minutter å motta signalet.
Dersom vekkeruret etter 10 minutter ikke har mottatt tidssignalet, sjekk følgende punkter før du
stiller tiden manuelt (se "Manuell innstilling av tid" nedenfor):
1. Avstanden fra vekkeruret til interfererende kilder som TV-apparater eller dataskjermer er minst
1,5 til 2m.
2. Unngå å plassere vekkeruret nær metalldører, -vinduskarmer eller -strukturer.
3. I rom med tykke betongvegger, som i kjellere eller ved bærevegger, er DCF-77 signalet naturlig
svekket. I ekstreme tilfeller, plasser vekkeruret nær et vindu med frem- eller baksiden rettet mot
Frankfurt (unngå metallrammer og -strukturer).
Merk:
Brukere av vekkeruret kan bo i områder der forholdene gjør det umulig å motta DCF-signalet. Om
natten er det normalt mindre interferens, og mottak er da normalt mulig. Et enkelt daglig mottak er
nok til å holde urets nøyaktighet bedre enn 1 sekunds avvik i døgnet.

Når alarmen høres kan du skru den av ved å bruke ALM1/HOUR, ALM2/MIN eller MODE
knappene for å stoppe alarmen, eller trykk SNOOZE knappen for å aktivere repetisjonsfunksjonen.

Innstilling av repetisjonsfunksjonen

For å bruke repetisjonsfunksjonen, trykk på SNOOZE knappen når alarmen høres. Alarmen vil nå
slumre i 6 minutter før den høres på nytt. Når alarmen slumrer vil (((1))) eller (((2))) blinke for å
indikere at alarmen er aktiv, men i slumremodus.
For å avbryte repetisjonsfunksjonen inne i repetisjonsperioden, hold SNOOZE knappen inne til du
hører et pip. Du kan også trykke på ALM1/HOUR, ALM2/MIN eller MODE knappen en gang for å
avbryte repetisjonsfunksjonen.

Minnefunksjon for alarmen

Når det søkes etter signaler vil "DCF tårnsymbolet" blinke i displayet som et tegn på at det er funnet
et signal og klokken forsøker å motta dette. Når signalet er mottatt vil "DCF tårnsymbolet" vises
permanent i LCD displayet og klokken korrigeres. Datoen mottas også i DCF signalet og vil vises i
datoseksjonen i LCD displayet.

Manuell innstilling av tid

I noen tilfeller etter at batteriet er satt inn vil klokken ikke være i stand til å motta DCF signaler. Du
kan da stille klokken manuelt (se "Kontroll av mottak av radiokontrollert tid" over).
1. Hold inne MODE knappen i 2 sekunder for å komme til innstillingsmodus. Klokkelsettet vil
begynne å blinke.
2. Still timene med ALM1/HOUR knappen og minuttene med ALM2/MIN knappen.
3. Når klokken er riktig, trykke SNOOZE knappen eller vent på automatisk retur til normalmodus.
Merk:
Datoen kan ikke stilles inn manuelt. Den vises kun ved mottak av DCF signaler.

Innstilling av alarm 1 og 2

Denne unike funksjonen lar deg se fire tidligere innstilte alarmtider, inkludert den gjeldende alarm 1
innstillingen. For å velge en av de tidligere innstilte alarmene uten å måtte stille alarmtidspunktet på
nytt, gjør følgende:
1. Trykk på MEMO knappen for å velge mellom alarmtidspunktene som er lagret.
2. Trykk på enten ALM1/HOUR eller ALM2/MIN knappene for å velge alarmtidspunkt for den
respektive alarmen.
3. Dersom du ikke vil benytte noen av tidspunktene, trykk enten på SNOOZE eller MODE
knappene eller vent på automatisk retur til normalmodus.
Merk:
Det gjeldende alarm 1 tidspunktet som vises i minnefunksjonen kan også velges og lagres som
alarm 2 ved å trykke på ALM2/MIN knappen. Når det gjeldende alarm 2 tidspunktet er satt vil det
gjeldende alarm 1 tidspunktet automatisk erstattes av det gamle alarm 2 tidspunktet.
Når du returnerer fra minnefunksjonen vil alarmsymbolene (((1))) eller (((2))) automatisk slås på for
å indikere at alarm 1 eller 2 er slått på.

Bakgrunnsbelysning
Bakgrunnsbelysningen slås automatisk på når en knapp trykkes inn. Lyset vil forbli på i ca. 2
1. Hold inne ALM1/HOUR knappen i 2 sekunder for å gå til innstillingsmodus for alarm 1 sekunder. Dersom en knapp holdes inne vil lyset forbli på til knappen slippes.
(tidspunktet for alarm 1 vil nå blinke).
2. Still timene med ALM1/HOUR knappen og minuttene med ALM2/MIN knappen.
Skifte av batterier
3. Når alarmtidspunktet er korrekt, trykk på SNOOZE knappen eller vent på automatisk retur til
•For optimal ytelse, skift batterier minst 1 gang i året eller når displayets kontrast blir dårligere.
normalmodus.
•Ta ut brukte batterier straks for å unngå lekasje og skade på enheten. Erstatt batteriene kun
med batterier av den anbefalte typen.
Gjenta trinnene over med bruk av ALM2/MIN knappen for å gå inn i innstilling av alarm 2.
Vennligst bidra til å bevare miljøet. Lever inn de brukte batteriene til et autorisert mottak.
Merk:
Forsikre deg om at symbolene (((1))) og/eller (((2))) vises i displayet, ellers vil ikke alarmen
aktiveres på det angitte klokkeslettet. Alarmen ringer i omkring 90 sekunder.
For å slå alarmen av/på, bruk ALM1/HOUR eller ALM2/MIN knappene til (((1))) og/eller (((2))) vises
i displayet = på eller ikke = av.

Vedlikehold
•Unngå å plassere vekkeruret på steder der det er utsatt for støt eller vibrasjoner da dette kan
forårsake skade på enheten eller feilmålinger.

•Unngå plutselige temperaturendringer som direkte sollys, ekstrem kulde eller fuktige og våte
steder.

•Ved rengjøring av vekkeruret, bruk ikke løsemidler eller skuremidler da dette kan skade
enheten.

•Ikke senk enheten ned i vann.
•Forsøk ikke å reparere enheten på egenhånd. Returner vekkeruret til det originale kjøpsstedet
for å få reparasjoner utført av en fagmann. Åpning og endring av vekkeruret kan ugyldiggjøre
garantien.

Spesifikasjoner
•Måleområde innetemperatur
•Signal for radiokontrollert tid
•Batterier
•Batterilevetid
•Dimensjoner (L x B x H)

0°C til +50°C
DCF-77
1 stk. AA, IEC LR6, 1,5V batteri (Alkaline anbefales)
Omtrent 12 måneder
102,5 x 48 x 69mm

Viktig
•Leverandør og produsent tar ikke ansvar for feilmålinger og konsekvenser av feilmålinger.
•Dette produktet er ikke beregnet på medisinske formål eller til offentlig informasjon.
•Spesifikasjoner kan endres uten varsel.
•Produktet er ikke leketøy. Holdes utenfor rekkevidde av barn.
•Ingen del av denne bruksanvisningen kan reproduseres uten skriftlig samtykke fra produsent.

