
Bruksanvisning – Radiokontrollert vekkerur
T98.1017 – Ring Ring

Betjeningsknapper
1.Visning av klokkeslett, alarmtid og dato
2.Stopp alarmen, lys og repetisjonsknapp
3.HR/MONTH knapp for innstilling av timer/måneder
4.MIN/DATE knapp for innstilling av minutter/dato
5.Knapp for valg av 12/24 timers visning, samt innstilling av året.
6.Bryter for normalmodus (LOCK), alarminnstilling (ALM SET), tidsinnstilling (TIME SET) og dato

(CALENDAR)
7.Bryter for repetisjonsfunksjon (SNZ), alarm på (ALM ON) og alarm av (ALM OFF)
8.WAVE knapp for manuell tidsoppdatering

Bruk
Åpne  batteridekselet  på  undersiden  og  sett  inn  batteriene  med  polatitet  som  illustrert  i
batteriholderen. Trekk av beskyttelsesfolien fra displayet og ditt vekkerur er klart til bruk.

Mottak av radiokontrollert tid
Grunnlaget for den radiokontrollerte tiden er et cesium atomur i bruk hos Physikalisch Technische
Bundesanstalt Braunschweig 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. Ditt radiokontrollerte vekkerur mottar signalet og konverterer det til
presis sommer- eller vintertid.

Kvaliteten  på  signalet  varierer  sterkt  med  geografisk  posisjon.  I  normale  tilfeller  er  det  ingen
problemer med mottak innen en radius på 1500km fra Frankfurt.

Etter den første innstillingen vil displayet vise 12.00 fredag 1.01. DCF tårnsymbolet i displayet vil
begynne å blinke i det øvre høyre hjørnet. Dette indikerer at klokken har fanget opp et radiosignal
og prøver å motta det. Når koden er mottatt vil WAVE OK symbolet vises og den radiokontrollerte
tiden synes i displayet. Klokken vil deretter oppdateres 2 ganger daglig (01.00 og 13.00).

Dersom mottaket var misslykket vil et 10 minutters mottaksforsøk inntre hvert 30. minutt. Etter 3
timer vil klokken forsøke hver 3. time eller når som helst ved å trykke på WAVE knappen (knapp 8).

Vennligst merk følgende:
•Anbefalt avstand til interfererende kilder som dataskjermer eller TV apparater er minst 1,5 til
2m.

•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 natten er atmosfæriske forstyrrelser normalt mindre alvorlige og mottak av signaler er mulig
i de fleste tilfeller. Et enkelt mottak om dagen er nok til å hold avviket under 1 sekund.

12/24 timers system
Velg enkelt med knapp 5 om du vil vise klokken i 12 eller 24 timers format. I 12 timers format vil PM
vises for å indikere PM.

Manuell stilling av klokken
Dersom vekkeruret ikke kan motta DCF-77 signaler (for eksempel på grunn av forstyrrelser eller
rekkevidde e.l.) kan klokken stilles manuelt. Klokken vil da virke som en normal Quartz klokke.

Innstilling av tiden
•Plasser bryter 6 på TIME SET.
•Bruk HR knappen til å stille timene og MIN knappen til  å stille minuttene.

Innstilling av datoen
•Plasser bryter 6 på CALENDAR.
•Bruk MONTH knappen til å stille måneden, DATE knappen til å stille datoen og YEAR knappen
til å stille året.

Innstilling av alarmtidspunkt
•Plasser bryter 6 på ALM SET. Alarmtidspunktet vil nå blinke.
•Bruk HR knappen til å stille timene og MIN knappen til  å stille minuttene.
•Sett bryter 7 i posisjon ALM ON. Alarmsymbolet vil nå vises i displayet og alarm-funksjonen er
aktivert.

Normalmodus
Etter innstilling av klokkeslett og dato, sett bryter 6 i LOCK posisjon. Kun her er det mulig å motta
radiokontrollert tid.

Bakgrunnsbelysning
Trykk på knapp 2 (SNOOZE/LIGHT) for å belyse displayet.

Repetisjonsfunksjon
•Sett bryter 7 til  SNZ posisjonen etter å ha stilt inn alarmtidspunktet. Repetisjonssymbolet Zz
vises i displayet; repetisjonsfunksjonen er nå aktivert.
•Når  alarmen  ringer  kan  du  aktivere  repetisjonsfunksjonen  ved  å  trykke  knapp  2
(SNOOZE/LIGHT). Alarmen vil nå komme igjen etter 5 minutter.
•For å deaktivere alarmen, sett bryter 7 i posisjon ALM OFF.

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 bruk løsemidler eller skuremidler.
•Ikke  forsøk  å  reparere  enheten.  Kontakt  selgeren  ved feil  etter  å  ha  kontrollert  batteriene.
Garantien er ugyldig dersom enheten har vært åpnet eller galt brukt.


