
 

MPR32-2 Projektorklocka med radio 
Beskrivning 

1. ON/OFF/AM/FM 
2. HOUR/TU- 
3. MIN/TU+ 
4. SLEEP/SNOOZE/DIMMER 
5. AL 1 / VOL- 
6. AL 2 /VOL+ 
7. SET/PRE M+ 
8. PROJECTOR ON/OFF 9. 180 °FLP 
10. PROJECTOR / ANGLE / FOCUS 
11. LED DISPLAY 
12. SPEAKER 
13. BATTERY COMPARTMENT 
14. AC POWER CORD 
15. WIRE ANTENNA 

 
 

Inställning av tid 
Tryck och håll ner SET/PRE M+ (7) Klockdisplayen börjar då blinka. Tryck MIN/TU+ (3) för att ställa rätt minut. Tryck HOUR/TU- 
(2) för att ställa rätt timme. Tryck och håll inne knapparna för att snabbare ställa in korrekt tid.  

 
Projektionsfunktion 
Projektionsfunktionen kan man använda både vid klock- och radiomode. Tiden går att projicera på tak eller vägg. Optimalt 
avstånd är cirka 90-270 cm. 

 
Tryck projection ON/OFF (8) för att sätta på projektions funktionen. Justera fokus genom att  justera hjulet som finns runt 
projektions linsen.  

 
Tryck på 180°FLP (9) knappen för att vända på den projicerade tiden. För att stänga av projektion funktionen, tryck på 
ON/OFF (8).  

 
Radio 

1. Rulla ut antenn sladden  (15) 
2. Tryck på ON/OFF/AM/FM (1) en gång, detta sätter igång radion 
3. Tryck på ON/OFF/AM/FM (1) för att välja AM eller FM mode 
4. Tryck på MIN/TU+ (3) eller HOUR / TU-(2) för att komma till önskad frekvens 
5. Tryck AL 2/VOL + (6) för att höja volymen, maxvolym är 15. Tryck på AL 1/VOL- (5) för att sänka volymen, lägsta volym är 0 
6. Håll in ON/OFF/AM/FM (1) i några sekunder för att stänga av radion 

 
Notera: 
Om mottagning av radiostation är svag, försök förbättra mottagning genom att ändra position av antenn sladden. 
 
Förinställlning av favoritradiokanaler 
Upp till 10 st FM och 10 st AM radiokanaler kan förinställas.  

1. När radio funktionen är på, tryck på knappen MIN/TU+ (3) eller HOUR/TU-(2) för att välja önskad frekvens. 
2. Tryck på SET/PRE M+ (7) i cirka 3 sekunder, ett nummer kommer att blinka på displayen. Tryck sedan på 

HOUR/TU- (2) eller MIN/TU+ (3) för att välja vilket nummer du vill spara radio stationen på, från P1 till P10. Avsluta 
med att trycka på SET/PRE M+ (7) stationen är nu sparad. 

Repetera ovan steg för att spara dina önskade radiostationer. Vid färdig inställning tryck på SET/PRE M+ (7) för att välja din 
nuvarande frekvens. 

 
Inställning av alarm 
Se till att vara i klockläge. För att komma till klockläge tryck ner ON/OFF/AM/FM (1). Du kan ställa in två alarm enligt nedan: 

1. Tryck in AL1/VOL- (5) knappen i cirka 3 sekunder. Displayen börjar blinka. 
2. Ställ in timmar med HOUR/TU- (2) och minuter med MIN/TU+ (3). 
3. Använd sedan AL1/VOL- (5) för att välja hur du vill bli väckt. Välj mellan: 

- Ringklocka, signal volymen kan ej justeras. När alarmtiden är nådd blinkar en prick vid AL1 buzzer 
eller AL2 Buzzer.   

- Radiostation, bli väckt av den senast lyssnade radiostationen. Ställ in önskad volym och radiokanal 
innan aktivering av alarm. En prick blinkar vid AL1 radio eller AL2 radio.  

 
När du har gjort dina val, kommer den ställda alarm tiden att blinka i cirka 3 sekunder.  Alarm tiden har sparats. Sedan 
återgår displayen till klockläge. För att ställa in en andra alarm tid, repetera ovan steg med knappen AL2/VOL+ (6). 
 
 
 



Notera: 
Vid aktiverad alarm tid så lyser en prick upp i displayen vid symbolen “AL1 BUZZER / AL1 RADIO” och/eller “AL2 
BUZZER / AL2 RADIO”. 

Stänga av alarmet 
För att stänga av alarmet, tryck på ON/OFF/AM/FM (1).  
 
Aktivera / Avaktivera alarm 
I klockläge, tryck på AL1/VOL- (5) eller THE AL2/VOL+ (6) en eller två gånger så försvinner pricken på displayen. 
 

Insomningstimer  
Insomningsfunktionen är avsedd att automatisk stänga av radion.  

1. I radioläget, tryck SNOOZE/SLEEP/DIMMER (4) 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.  

3. För att kolla återstående insomningstid, tryck SNOOZE/SLEEP/DIMMER (4)  För att stänga av insomningstiden, tryck 
SNOOZE/SLEEP/DIMMER (4)  två gånger, då visas "OFF". 

För att stänga av radion innan insomningstiden har gått ut, håll in ON/OFF/AM/FM (1) ) i några sekunder. 
 

 

Snooze funktion 
Denna funktionen kan användas för att tillfälligt stänga av alarmet i cirka 9 minuter när alarmet är aktiverat. När snoozeknappen 
(4) trycks kommer alarmljudet stoppas och gå igång igen efter 9 minuter.  

 
För att stänga av alarmet tryck på ON/OFF/AM/FM (1)   
   
Batteri backup 
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. 
  

 

  



 


