Brugervejledning

DIGITALT RADIOSTYRET VÆGUR EWU01
HN 1924
FUNKTIONER
Digitalt LCD-ur med kalender
Valgbar 12/24 timers visning
Daglig vækkefunktion

10 mulige sprog for visning af ugedag
(engelsk – fransk – tysk – hollandsk – spansk – italiensk – portugisisk – dansk – tjekkisk – polsk)
Automatisk skift mellem sommer- og vintertid – kan også skiftes manuelt
24-timers tidszoneindstilling
Viser uge og månefase
Digitaltermometer fra -9,9 °C til +50 °C
BESKRIVELSE AF FUNKTIONSTASTERNE
MODE

Skift af visningsformat

SET

Indstillinger

ALARM

Ind- og udkobling af vækkefunktion

  12/24

Højere tal / Valg af 12/24 timers visning

  °C/°F

Lavere tal / Omskiftning mellem °C og °F

RESET

Tilbagestilling

ISÆTNING AF BATTERIER
Der skal bruges 2 stk. batterier type AA (1,5V).
Fjern dækslet til batterihuset og isæt batterierne. Vær opmærksom på + og – mærkningen.
Sæt dækslet i batterihuset.
Anvend ikke nye og brugte batterier sammen.
Anvend ikke almindelige alkali-batterier sammen med genopladelige batterier.
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MODTAGELSE AF RADIOTIDSSIGNALET
1. Når batterierne er sat i eller ved at trykke på RESET knappen på bagsiden af uret, vises
det fulde display, og en biptone lyder. Dermed modtages radiotidssignalet automatisk, og
viser, at signalet modtages. Når et tidssignal modtages, vises
det blinkende symbol
signalstyrken vedvarende. Modtagelsesprocessen kan vare 3-10 minutter.
2. Uret modtager automatisk tidssignalet 4 gange om dagen, kl. 02:00 – 08:00 – 14:00 –
20:00.
3. Hvis den automatiske modtagelse svigter, eller hvis uret er i ikke-automatisk tilstand, tryk
da på   °C/°F i 4 sekunder, hvorved uret går i modtagelsestilstand.
4. Modtagelsesprocessen kan afsluttes, når der igen trykkes på   °C/°F i 4 sekunder.
Ved modtagelse af radiotidssignalet skal man være opmærksom på følgende:
1. Som ved alle andre radiomodtagere, afhænger modtagelsen i høj grad af sted og placering.
2. Uret skal befinde sig indenfor en omkreds af 1500 km fra radiosenderen.
3. For bedre modtagelse skal forstyrrende signaler undgås, og berør eller flyt ikke uret.
4. Placer ikke uret i nærheden af radiostøjkilder som computerskærme eller TV apparater. Der
anbefales en afstand af 2-2,5 meter.
5. I en betonbygning svækkes radiosignalet. Placer derfor uret i nærheden af et vindue, og
drej uret således, at enten for- eller bagside vender mod senderen.
6. For at lette den automatiske indstilling, kan du f.eks. lægge uret på et bord natten over og
indstille tiden manuelt. Der er mindre atmosfæriske forstyrrelser om natten, som gør
modtagelse af radiosignaler bedre.

INDSTILLINGER
Indstilling af tid og kalender
1. Hvis automatisk modtagelse ikke er mulig, kan uret indstilles manuelt.
2. Tryk på SET knappen i 3 sekunder for at aktivere indstilling af tid og dato. YEAR blinker nu.
Herefter trykkes på SET knappen for at vælge følgende indstillingspunkter:
YEAR (år)  MONTH (måned)  DATE (dato)  HOUR (time)  MINUTE (minut) 
DAY (sprog for ugedag)  TIME ZONE (tidszone)  DST (sommer-/vintertid)  Confirm
and Exit (bekræft og forlad menuen).
Sprogkoder for DAY (ugedage): ENG-Engelsk – FRA-Fransk - DEU-Tysk – DUT-Hollandsk –
ESP-Spansk – ITA-Italiensk – POR-Portugisisk – DAN-Dansk – CEC-Tjekkisk – POL-Polsk
3. Når en af indstillingskoderne blinker, foretages indstillingen ved at trykke på enten
  12/24 eller   °C/°F knappen.
4. Fortløbende kalender fra 2000 til 2099.
5. Når der indstilles en dato, bliver ugedag, uge og månefase tilsvarende indstillet.
Når batterierne isættes, eller hvis der trykkes på RESET knappen på urets bagside,
vises i displayet DAY (ugedag) på engelsk, og standardindstillingen for DST
(sommer-/vintertid) er ON.
Uret har mandag som første ugedag, og ugen med den 4. januar som den første uge i
året.
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ALARMINDSTILLINGER
1. Når uret er i normalvisning, trykkes på MODE knappen for at ændre visningen i displayet.
Norma Mode    Alarm (AL1)

AL1 er daglig vækkealarm.
2. I alarmstatus trykkes på SET knappen i 3 sekunder for at aktivere alarmindstillingerne.
Visningen HOUR for alarmen blinker. Tryk på SET knappen for at vælge følgende punkter:
HOUR  MINUTE  Confirm og Exit. Når et punkt blinker, trykkes på enten   12/24
eller   °C/°F knappen for at foretage indstillingen.
3. I normalvisning trykkes på knappen ALARM for at ind- eller udkoble alarmen.
Alarm ON    Alarm OFF

Når alarmfunktionen er aktiveret, vises alarmsymbolet

i displayet.

INDSTILLINGSTIPS
1. Hvis knappen   12/24 eller   °C/°F holdes nedtrykket, kan indstillinger hurtigt
foretages.
2. Foretages der ikke en indstilling indenfor 10 sekunder, gemmer uret indstillingerne og
forlader menuen.

ANVENDELSE
1. I normalvisning skiftes der mellem 12 og 24 timers visning ved at trykke på   12/24
knappen.
2. Der skiftes mellem visning af °C og °F ved at trykke på   °C/°F knappen.
3. Når alarmsignalet lyder, blinker alarmsymbolet

, og alarmtonen lyder 1 minut, eller indtil

der trykkes på en vilkårlig knap.
4. I tilfælde af fejlfunktion nulstilles uret ved at trykke på knappen RESET med en tynd, men ikke
for spids genstand.

VEDLIGEHOLDELSE
1. Placer ikke uret i fugtige eller støvede omgivelser eller i andre omgivelser, der er skadelige
for uret.
2. Udsæt ikke uret for rystelser.
3. Elektrostatisk opladning på ± 8 V såvel som stærke magnetfelter kan medføre
fejlfunktioner.
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4. Når displayet bliver svagere, skal batterierne omgående udskiftes. Vær opmærksom på plus
og minus markeringerne.
5. Bortskaf batterierne på forsvarlig måde ved aflevering på en genbrugsstation eller til en
anden indsamlingsordning.

I henhold til WEEE’s direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det skal
afleveres på en genbrugsstation.

Importeret af:
A/S Harald Nyborg
A. Jakobsens Vænge 21
DK-5220 Odense SØ
 Der tages forbehold for trykfejl.
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