MORETIME

M900

Batteribackup
Klocktiden, alarm och förinställningarna kan med batteri skyddas mot strömavbrott under en kort tid.
Om inget batteri installeras måste inställningarna ställas in pånytt efter ett strömavbrott.
Standby-läge
Placera klockan på en plan och stabil yta och anslut kabeln i uttaget.
- enheten är i standby-läge
- "00.00" kommer att blinka på displayen.
Inställning av klockan
1. I standby-läge, medan displayen blinkar upprepade gånger tryck på knapparna HR / MIN för att ställa
in timmar och minuter.
- tryck och håll inne knapparna för att snabbare ställa in korrekt tid.
2. Tryck SET för att bekräfta
- displayen kommer att sluta blinka.
Ström på/radioläge
Tryck POWER för att starta enheten och komma till radioläge.
- radiofrekvensen visas kortvarigt på displayen och återgår sedan till klocktiden.
Radio
1. Tryck POWER för att slå på radion
- standard FM Radio frekvensen är 87,5 MHz.
2. Tryck BAND för komma in i AM radioläget.
-standard AM Radio frekvensen är 522 KHz.
3. Ändra volymen genom att trycka VOL+ / VOL4. Tryck upprepade gånger på TU+ / TU- för att komma till önskad station.
- tryck och håll inne TU+ / TU- för att göra en automatisk sökning av stationer.
Notera:
För att få bästa FM-mottagningen, förläng FM-atennsladden till sin fulla längd.
För att få bästa AM-mottagningen, rotera enheten långsamt och horisontellt.
Förinställlning av din favoritradiokanal
Upp till 10 st FM OCH 10 st AM radiokanaler kan förinställas.
1. Följ stegen i "RADIO" och ställ in kanalen som du vill förinställa.
2. Tryck och håll inne SET i ungefär 2 sekunder, "P01" kommer att blinka på displayen.

3. Tryck SET igen för att lagra stationen.
4. Återupprepa steg 1 till 3 för att lägga till fler önskade kanaler.
För att lyssna på förinställda radiokanaler, tryck MEM och välj vilken förinställd kanal du vill lyssna på.
Dubbla alarm
Innan du ställer in alarmtiden, se till så att tiden har blivit rätt ställd.
Ställ Alarm 1 eller Alarm 2
1. I klockläget, tryck och håll inne AL1 / AL2 tills "0.00" blinkar på displayen.
2. Medan "0.00" blinkar, ställ in alarmtiden genom att trycka på HR / MIN.
tryck och håll inne för att snabbare komma till rätt tid.
3. Tryck upprepade gånger på AL1 / AL2 för att välja önskat larm (buzzer eller radio)
Kolla inställd alarmtid
1. Tryck och håll inne AL1 / AL2 i 2 sekunder, alarmtiden kommer att blinka kort och sedan återgå till
klocktiden.
För att stänga av alarmet, tryck POWER och alarmet kommer att ringa igen samma tid nästkommande
dag.
För att avbryta alarmet, i klockläge tryck AL1 / AL2 tills alarmets indikatorlampa försvinner på displayen.
Snooze funktion
Denna funktionen kan användas för att tillfälligt stänga av alarmet i cirka 9 minuter när alarmet är
aktiverat. När snoozeknappen trycks kommer alarmljudet stoppas och gå igång igen efter 9 minuter.
Alarm indikatorn kommer att blinka.
Insomningstimer
Insomningsfunktionen är avsedd att automatisk stänga av radion.
För att ställa insomningsfunktionen
1. I radioläget, tryck SLEEP för att ställa önskad sovtid från 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 eller 10 minuter.
2. Radion kommer att stängas av efter att den inställda tiden har gått ut.
För att kolla återstående insomningstid, tryck SLEEP
För att stänga av insomningstiden, tryck SLEEP tills "OFF" visas.
För att stänga av radion innan insomningstiden har gått ut, tryck POWER

