Radiostyret projektion
med FM-radio og udendørs- temperatur
Model: RRM320P / RRM320PA /
RRM320PU
BRUGERVEJLEDNING

DA

TIP

Transmissionsrækkevidden kan variere afhængigt af
en lang række faktorer. Du vil muligvis skulle eksperimentere
med forskellige placeringer for at opnå de bedste resultater

PM: Indikerer PM (12-timersfunktion)
Tidszoneforskydning
Modtageindikator for klokkeslætsignal
Indikerer radiolydstyrken
Ur/Lydstyrke
Radiostation (registreret)
Slumretilstand er aktiv (ON)
Indikerer, at radiofunktionen er aktiv (ON), og
samtidig vises frekvensen
9. Kalender/Radiofrekvens
Sensorbatterierne er næsten opbrugte
10.

•
Slut AC/DC-adapteren til en stikkontakt. Sørg for, at
adapteren ikke er tildækket, og at den er nemt tilgængelig
i nærheden af enheden.
Fuldstændig afbrydelse fra strømforsyningen kræver, at
adapteren fjernes fra hovedenheden.

BEMÆRK Hovedenheden og adapteren må ikke
udsættes for fugt. Der må ikke anbringes vandfyldte beholdere
som f.eks. vaser på hovedenheden eller adapteren.

Hovedenhedens batterier er næsten
opbrugte/intet batteri

FOCUS-drejeknap: Justering af projektionsfokus
180° FLIP: Vend det projicerede billede 180°
PROJEKTION ON / OFF: Slå projektion til/fra
+ / - : Forøg/reducer værdierne for den valgte indstilling
/ SET
, SET
: Skift indstillinger/
STÄLL
displayvisning / vis den pågældende alarmstatus,
indstil alarm
6. DIMMER: Vælg displaylysstyrke LO / HI
7. SEARCH SENSOR: Igangsæt sensorsøgning
8. oC / oF: Brugerdefinerbare temperaturenheder
9. RESET: Gendan standardindstillingerne
10. AC/DC -adapterstik
11. Batterirum

1.
2.
3.
4.
5.

OVERSIDE (FIG. 3)
ALARM 1 ON / OFF: Aktiver/deaktiver alarmfunktion 1
/ : Juster radiolydstyrken
VOL
ALARM 2 ON / OFF: Aktiver/deaktiver alarmfunktion 2
STATION: Vælg radiostation
/ : Auto-søgning/juster radiofrekvens
TUNE
RADIO ON / OFF: Slå radioen til/fra
SNOOZE / SLEEP: Alarm-snooze eller aktiver
radioslumretilstand

FJERNSENSOR
FORSIDE

BAKSIDE

om f.eks. solskin eller åben ild.

UR
MODTAGELSE AF KLOKKESLÆT
Dette produkt er udviklet til automatisk at synkronisere
det indbyggede ur med et klokkeslætsignal, der modtages
fra den medfølgende fjernsensor.
Sådan aktiveres/deaktiveres signalmodtagelsen:
Hold + nede for at aktivere eller - for at deaktivere
signalmodtagelsen.

BEMÆRK Det kan tage to-ti minutter at finde signalet.
Hvis signalstyrken er svag, kan det tage op til 24 timer at
finde et gyldigt signal.
Modtageindikator for klokkeslætsignal:
KRAFTIGT SIGNAL

BEMÆRK Modtagelse af klokkeslæt afhænger af vellykket

transmission af data fra fjernsensoren.
du først kontrollere sensormodtagelsen.

1.
2.
3.

1
2
3

INTET SIGNAL

Hvis vises, skal
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Hold SET
nede .
Tryk på + eller - for at ændre indstillingerne.
for at bekræfte og gå videre til næste
Try på SET
indstilling. Indstillingsmulighederne er som følger:
tidszoneforskydning, 12/24 timers format, timer, minutter,
år, måned-dag/dag måned, dag og måned.

Tidszoneforskydning stiller uret + / - 23 timer i forhold til det
modtagne klokkeslætsignal.

ALARM
Sådan indstilles alarmen:

SÅDAN KOMMER DU I GANG
INSTALLATION AF FJERNSENSOR
Åbn batteridækslet.
Skub kanalomskifteren til kanal 1.
Vælg EU/UK. (kun RTHN318D)
Isæt batteriet, så polariteten passer (+ / -).
Tryk på RESET efter hvert batteriskift.
Tryk på SEARCH på sensoren for at påbegynde
søgning efter klokkeslætsignalet.
Luk batterirummets dæksel.

BEMÆRK
Installer batteriet i fjernsensoren, før
du slutter strøm til hovedenheden.
Hold SEARCH SENSOR på hovedenheden nede for at
påbegynde søgning og påbegynde modtagelse af
klokkeslæt- og temperaturdata fra sensoren.

Ikonet for sensormodtagelse viser statussen:
IKONER

BETYDNING
Hovedenheden søger efter
sensor(er)
Der er fundet en sensorkanal,
og der er logget på

Ingen sensor fundet.
9.

Fastgør sensoren på det ønskede sted ved hjælp af
vægophængshullet eller dobbeltsidet selvklæbende
tape.

1.
2.
3.
4.

Tryk på SET
eller SET
for at få vist det ønskede
alarmklokkeslæt.
Hold SET
eller SET
nede for at angive
den pågældende indstilling.
Tryk på + eller - for at ændre indstillingerne.
Tryk på SET
eller SET
for at bekræfte og gå
videre til næste indstilling. Indstillingsmulighederne er

som følger: timer, minutter, bipalarm
/radioalarm
.
Att justera radiostation och volymen:
•
Om radioalarm är valt, tryck + / - för att välja radiostation
och + / - för att justera volymen.
Sådan aktiveres/deaktiveres alarmen:
•

ALARM 1 ON / OFF eller

Tryk på
OFF.

ALARM ON /

183 x 67 x 81mm

Vægt

386 g uden batteri

FM

87.5 til 108 MHz

Strøm

6V AC-adapter
2 x UM-4 (AAA) 1.5V-batterier

TYPE

BESKRIVELSE

LxBxH

117 x 80 x 171 mm

Vægt

241 g utan batteri

Temperaturinterval

-20°C til 60°C (-4°F til 140°F)

Opløsning

0,1°C (0,2°F)

Signalfrekvens

433 MHz

Transmissionsrækkevidde

30 m uhindret

Antal kanaler
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Strøm

1 x UM-3 (AA) 1.5 V batteri

FORHOLDSREGLER
•

Enheden må ikke udsættes for overdrevet tryk, stød, støv,
ekstreme temperaturer eller høj luftfugtighed.

•

Tildæk aldrig ventilationsåbningerne med nogen form for
genstande som f.eks. aviser, gardiner
eller lignende.

•

Enheden må ikke nedsænkes i vand. Hvis der spildes
væske på enheden, skal den med det samme aftørres
med en blød, fnugfri klud.

•

Enheden må ikke rengøres med slibende eller
ætsende stoffer.

•

Manipuler ikke enhedens indvendige komponenter.
I sådanne tilfælde bortfalder garantien.

•

Brug kun nye batterier. Bland aldrig nye og gamle
batterier.

•

Billederne i denne vejledning kan variere i forhold til
den faktiske visning.

•

Hvis produktet skal bortskaffes, skal det afleveres
på et særligt opsamlingssted.

•

Placering af dette produkt på bestemte typer træ
kan medføre beskadigelse af træets overflade,
hvilket Oregon Scientific under ingen omstændigheder
kan gøres ansvarlig for. Se i møbelproducentens
plejeanvisninger for at få flere oplysninger.

•

Notera att vissa enheter är utrustade med en
batterisäkerhetsstrip. Ta bort denna strip från
batteriutrymmet innan produkten används första
gången.

OM OREGON SCIENTIFIC
Besøg vores hjemmeside (www.oregonscientiﬁc.se) for at
se flere af vores produkter som f.eks. projektionsure,
sundhedsprodukter og vejrstationer.
Hjemmesiden indeholder også oplysninger, som vores
kunder kan benytte sig af, hvis de har behov for at kontakte
os eller downloade oplysninger.
Vi håber, at du finder de nødvendige oplysninger op vores
hjemmeside, og hvis du ønsker at kontakte Oregon Scientiﬁcs
kundeserviceafdeling, kan du besøge vores lokale
hjemmeside www.oregonscientiﬁc.se eller
www.oregonscientiﬁc.com, hvor du finder telefonnumre
på de enkelte supportafdelinger.

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Sådan afbrydes alarmen:
•
Tryk på SNOOZE / SLEEP for at afbryde alarmen i
otte minutter
ELLER
•
Tryk på SET
/ SET
,
/
for at slå
alarmen fra og aktivere den igen efter 24 timer.

Oregon Scientific erklærer hermed, at dette radiostyrede
projektionsur med FM-radio og visning af udetemperatur
(model: RRM320P/RRM320PA/RRM320PU) stemmer
overens med de grundlæggende krav og andre relevante
bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. En kopi af den signerede
og daterede overensstemmelseserklæring fås ved
henvendelse til vores Oregon Scientific-kundeservice.

RADIO
Sådan aktiveres/deaktiveres radioen:
•
Tryck RADIO ON / OFF för att slå radion ON / OFF.
Att förinställa radiostationer:
1. Tryk på RADIO ON / OFF eller SNOOZE / SLEEP for at
skifte til radiotilstand.
2. Tryk på STATION för att stega igenom kanalnumren
(1-8).
3. Tryk på TUNE + / TUNE - nede for at foretage automatisk
søgning, eller tryk på TUNE + / TUNE - – for at vælge
frekvens manuelt.
4. Når den ønskede frekvens er fundet, skal du holde STATION
nede for at gemme.
Sådan justeres lydstyrken:
•
Tryk på VOL + / VOL – i radiotilstand.
Sådan justeres indstillingen for slumretimer:
1. Tryk på SNOOZE / SLEEP for at aktivere.
2. Tryk på SNOOZE / SLEEP igen for at ændre indstillingen
for slumretiden (120, 90, 60, 30, 15, 0 min).

PROJEKTION
Denne enhed kan projicere klokkeslæt- og
temperaturoplysninger, så de bliver nemme at aflæse.
Kontinuerlig projektion:
•
Skub PROJECTION -omskifteren til ON, hvis adapteren
er tilsluttet, for at aktivere/deaktivere.
Sådan vendes det projicerede billede 180 °:
•
Tryk på 180° Flip
.
Sådan fokuseres billedet:
•
Drej på FOKUS -hjulet.
Optimale resultater:
•
Placer sensoren i maks. 30 m afstand fra hovedenheden.
•
Placer sensoren beskyttet imod direkte sollys og fugt.
•
Placer sensoren på en måde, så den vender imod
hovedenheden, og så der er et minimum af hindringer

BESKRIVELSE

LxBxH

NOTERING De tekniske specifikationer for dette
produkt og brugervejledningens indhold kan ændres uden
forudgående varsel.
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RESET: Gendan standardindstillingerne
SEARCH (kun sensorer af typerne RTHN318 / A / D)
EU / UK -omskifter (kun RTHN318D-sensor)
Kanalomskifter
Dobbeltsidet selvklæbende tape
Hul til vægophæng
Batterirum

TYPE

FJERNSENSOR TIL RADIOUR OG TEMP.

BEMÆRK Batterier må ikke udsættes for stærk varme

MANUEL INDSTILLING AF KLOKKESLÆT
6

8.

HOVEDENHED

Batterierne fungerer som reservestrømforsyning.
Fuldstændig udnyttelse af alle funktioner kræver brug af
strømadapteren.

BAGSIDE (FIG. 2)

7.

SPECIFIKATIONER

Nødstrøm til hukommelse:
1. Fjern dækslet over batterirummet.
2. Isæt batterierne, så polariteten er korrekt (FIG. 2).

11.
Sensormodtageindikator
12. Brugerdefinerbare temperaturenheder
13. Temperatur
14. Bip/Radioalarm 1/2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tryk på RESET for at gendanne standardindstillingerne.

INSTALLATION AF HOVEDENHEDEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RESET

Med alkaliske batterier opnås der lang driftstid,
men hvis temperaturerne ofte er under frysepunktet, bør
der benyttes almindeligt tilgængelige lithium-batterier.

FORSIDE (FIG.1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

•

NOTE

OVERSIGT

15.

(døre, vægge og møbler) mellem dem.
Placer sensoren på et sted, hvor der er frit udsyn opad,og
hvor der ikke forekommer metalgenstande eller elektronik.
Placer sensoren tæt på hovedenheden i vintertiden, da
temperaturer under frysepunktet kan påvirke batteriernes
ydeevne og signaltransmissionen.

•

BEMÆRK Hvis projektoren er tændt, må der ikke kigges
direkte ind i den.

RTTE-GODKENDELSE I FØLGENDE LANDE
Alle EU-lande, Schweiz CH
og Norge N

