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Introduktion 
Den radiokontrollerade projektoralarmklockan; Visar tid, datum och temperatur och har 
alarm. Projicerar tid eller temperatur på vägg/tak. 
 
Installation 
Klockan kan drivas med adapter eller batteri. 
För konstant projicering av tid krävs inkoppling till adapter. 
 
Adapter:  
Placera ”Continuous projection” i OFF läge. 
Koppla in adaptern i klockans strömintag och i vägguttag. 

Batteri:  
Placera 2st AAA batterier i klockans batterifack. 
När strömförsörjningen har upprättats så piper klockan till, displayen tänds och går igenom en 
funktionskontroll. Därefter försöker klockan automatiskt ta emot DCF-signalen. 

Mottagningsikonen blinkar på displayen. Om mottagningssymbolen inte visas helt (▲) på 
displayen är mottagningen av DCF-signalen är för svag och tiden kan inte synkroniseras. Försök 

hitta en uppställningsplats där mottagningssymbolen blinkar helt ( ) på displayen. 
Om DCF-signalen mottags korrekt visas nuvarande Centraleuropeiska tid (CET), datum och 

veckodag. Mottagningsikonen  visas då permanent. 

Om apparaten inte kan synkronisera med DCF-signalen, kan du också ställa in tiden manuellt 
eller försöka få mottagning igen. 

 Håll knappen ° C / ° F intryckt i ca. 3 sekunder tills mottagningsikonen blinkar på 
displayen. Apparaten gör nu ett nytt mottagningsförsök. 

Display  
När den klockan mottagit DCF-signalen är den inställd i grundläget. 
I grundläget visas följande information på displayen: 

Displayen visar:  

Datum, månad, dag, AM/PM, timme, minut, sekund, DST Signal 
(sommartid) och temperatur. 

Språket kan ändras vid behov. Visningsdagen kan också ändras för att visa kalenderveckan. 
Rumstemperaturen kan visas som Celsius (℃) eller Fahrenheit (℉). Tiden visas som standard i 
24-timmarsformat. Om du väljer 12-timmarsformat visas förkortningen AM mellan 00.00 - 11. 
59 och PM före tiden mellan 12.00 - 23.59. Under sommarperioden visas DST (sommartid). 
Denna display visas endast om DCF-signalen tas emot. 
 
Manuell inställning för datum och tid. 
Notis: Om ingen knapp trycks in under 30 sekunder under manuell inställning av tiden, lämnar 
klockan inställningsläget. Alla inställningar som redan gjorts sparas. 

 I grundläget, tryck på SET-knappen i ca 3 sekunder. Året blinkar på displayen. 
 Tryck på knappen ”-/WEEK LANG” eller ”+ / ZONE 12/24” för att ställa in önskat värde. 
 Tryck på SET-knappen för att bekräfta inställningen.  
 Upprepa för att ställa in månaden, dagen, timmar, minuter och veckodag. 

Ställ in 12/24-timmarsvisning 
 I grundläget, tryck på knappen + / ZONE 12/24 för att växla mellan 12 och 24-timmar. 

Ändring av temperatur 

 I grundläge, använd knappen ° C / ° F för att växla mellan enheterna (℃ eller ℉) 
 

Ändra språket på veckodagens display 
Klockan kan visa dagen på 5 olika språk: 
GE = Tyska, FR = Franska, IT = Italienska, SP = Spanska, EN = Engelska. 

 I grundläge, tryck och håll ned -/WEEK LANG knappen tills önskat språk visas. 
Släpp knappen och klockan sparar språkinställningarna och veckodagen visas på önskat 
språk. 

Visa kalenderveckan 
Klockan kan visa veckodagen eller kalendervecka. 

 I grundläge, tryck på knappen -/WEEK LANG för att växla mellan veckodisplayen och 
kalenderveckans display (WEEK). 



Ställ in en andra klocktid 
Du kan använda den här funktionen för att ställa in en andra klocktid som går parallellt med 
tiden på displayen. 

 Tryck på SET knappen tills SECOND TIME visas på displayen. 
 Tryck på SET-knappen i ca 3 sekunder. Den andra klocktiden blinkar på displayen. 
 Tryck på knappen -/ WEEK LANG eller + / ZONE 12/24 för att ställa in önskat värde  
 Tryck på SET-knappen för att bekräfta inställningen.  

Ställ in tidszon 

 I grundläget, tryck på knappen + / ZONE 12/24 i ca 3 sek. ZONE visas i teckenfönstret. 
 Tryck på SET-knappen i ca 3 sekunder. Timmarna blinkar på teckenfönstret. 
 Tryck på knappen -/WEEK LANG eller + / ZONE 12/24 för att ställa in önskat värde. 
 Tryck på SET-knappen för att bekräfta inställningen.  
 Tryck på knappen + / ZONE 12/24 i ca 3 sekunder för att växla mellan tidszonen (ZONE) 

och lokal tid. 

 Ställa in alarmtiden 
 Du kan ställa in två olika alarm.  

 I grundläget, tryck på SET-knappen en gång för att komma till alarmläget (AL 1) och två 
gånger för att komma till alarmläge (AL 2). Nuvarande alarmtid visas på displayen på 
respektive läge. 

 Tryck på SET-knappen i ca 3 sekunder. Tiderna blinkar på larmdisplayen. 
 Tryck på knappen -/WEEK LANG eller +/ZONE 12/24 för att ställa in önskat värde. 
 Upprepa för att ställa in minuterna. 
 Larmsymbolen visas på displayen för att indikera att Larm är aktivt. 

Aktivera / avaktivera larmet 

 Efter inställningen av respektive alarmtid aktiveras båda larmen och motsvarande 

symboler visas på displayen (  ). 

 Tryck flera gånger på   för att avaktivera / aktivera Alarm 1 och 2. 

Stänga av larmsignalen 

 Larmsignalen låter vid inställd tid i ca 4 minuter och motsvarande larmsymbol  

( ) visas på displayen 

 Tryck på  knappen för att stänga av larmet. 
 Du behöver inte aktivera larmfunktionen igen. Larmsignalen ljuder automatiskt igen vid 

den inställda tiden nästa dag. 

Snooze - funktion 

 Medan larmet stängs av, tryck på SNOOZE / LIGHT-knappen för att aktivera snooze. 
 Larmet ringer igen efter cirka 5 minuter. 

 Snooze - symbolen ( ) och respektive alarmsymbol ( ) visas på displayen. 

Batteriändringsdisplay 

Om batterisymbolen (  ) visas på displayen ska batterierna bytas. 

Slå på displaybelysningen 

 Tryck på SNOOZE / LIGHT-knappen för att slå på displaybelysningen och projektionen i ca 
5 sekunder. 

 Projektionsfunktion 
 Klockan kan projicera tiden eller temperaturen på en jämn yta, t.ex. en vägg i ett (helst) 
 mörkt rum. Projiceringsområdet kan svängas 180 ° från framsidan till baksidan. Det maximala   
 projektionsavståndet är 4 m. 

Enkel projektion 
Tryck på SNOOZE/LIGHT-knappen för att slå på projektionen och displaybelysningen i ca 5 sek. 

Permanent projektion 
Vid permanent projektion måste adaptern anslutas till ett uttag. 

 Ställ in av / på-knappen för permanent projektion på baksidan av apparaten till läge ON 
eller OFF för att slå på/av projektionen. 

 Tryck på knappen ROTATION TIME/TEMP för att vrida tid/temperaturprojektionen med 
180 °. 

Fokusera projiceringen 

 Vrid FOCUS-ratten på baksidan av projektionsarmen för att fokusera projektionen. 
 Växla projektionen mellan tid och temperatur 
 Tryck på SNOOZE / LIGHT-knappen för att slå på projektorn. 
 Medan projektionen är på, tryck på knappen ROTATION TIME / TEMP i cirka 3 sekunder. 

Projektionen växlar mellan tid och temperatur i ca 3 sekunder.  

 


