
Bruksanvisning

 DW-8200 Modul 1294

 Tidvisning
• Tryck B för att tända bakgrundbelysningen

i Tidvisning. Bakgrundsbelysningen är tänd
i ca 2 sekunder.

Inställning av tid och datum
1. Tryck och håll inne A tidvisningsfunktionen.
2. Tryck C för att ändra valen i

följande ordning:

3. Tryck D för att nollställa. Om Du trycker D när sekundsiffrorna är inom 30
till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekundsiffrorna är
inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.

4. När någon siffra blinkar, tryck D för att öka värdet, håll inne för snabb-
stegning. När 12/24-timmarsvisning blinkar, tryck D för att ändra.

5. När Du ställt in tid och datum, tryck A för att återgå till normal tidvisning.
• Veckodagen ställs automatiskt in efter datum.
• Datum kan ställas inom tidsramen 1995-01-01 till 2039-12-31
• Om Du inte trycker på någon knapp inom några minuter återgår klockan

automatiskt till normal tidvisning.
• Ett grafiskt segment framträder var femte minut.

Dykfunktion
Dykfunktionen mäter total tid du varit under vat-
ten och tiden du varit över vatten. Klockan lagrar
även följande information – total dyktid och dyk-
starttid – i minnet för senare visning.
• I dykfunktionen, tryck B för att tända bakgrund-
belysningen.

Observera! – För din egen säkerhet skall du ald-
rig använda klockans knappar under vatten eller
på vattenytan. Tryck på knapparna på säker plats
efter du lämnat vattnet.

Före dykning
• Kontrollera batterinivå innan dykning.
• Kontrollera aktuell tid och datum.
• Kontrollera glaset, höljet och bandet efter sprickor och dylikt.
• Kontrollera att bandet sitter fast ordentligt runt handleden.

Vid dykning
• Dyk aldrig ensam.
• Kontrollera att timerfunktionen fungerar korrekt.
• Var försiktig när Du dyker nära stenar och koraller så inte klockan

skrapas.

Efter dykning
• Undvik rost genom att skölja klockan noga med rent vatten. För att få
bort saltvatten och smuts mm.

Dykfunktion Tidvisning

TimerStoppur

Alarm

Dyktidmätning
1. Tryck och håll inne C i 2 sekunder för att

byta till dykfunktion.
2. Tryck D för att starta dyktidsmätning
3. För att stoppa dyktidmätning, tryck D i ca

1 sekund, tills klockan ger signal med ett
långt pip

•  Nu startar ytintervalltidmätning. Denna
mätning sker internt i klockan och visas ej
på displayen. Se vidare i "Att visa dyklogg"

4. För att återuppta dyktidmätning, tryck D.
• Du kan återupprepa steg 3 och 4 så många gånger du önskar.
VIKTIGT!  Du skall ej använda klockans övriga funktioner under denna

tidmätning. Ej heller kontrollera tidigare dyktider i klockans minne. Aktu-
ell information nollställs då Du återupptar dyktidmätningen.

5. För att återställa dyktidmätning, tryck A.

Att visa dyklogg
Loggtiderna kan visas i Tidvisningsfunktionen.
1. Tryck och håll inne C i 2 sekunder.
2. Tryck och håll inne D för att visa dyklogg.
Logen visas så länge som du håller inne D.

Att nollställa dyklogg
Loggdata ersätts automatiskt av de senast upp-
mätta tiderna.
För att manuellt nollställa dykloggen:
1. Tryck D för att visa dyklogg.
2. Tryck A för att nollställa.

Stoppur
I Stoppuret kan Du mäta varvtid, deltid och två
sluttider. Mättiden är 23 timmar 59 minuter, 59
sekunder och 99 hundradelar.

Mätning av varvtid
1. Tryck D för att starta stoppuret.
2. Tryck D för att stoppa.
• Du kan återuppta tidtagningen genom att

trycka D igen.
3. Tryck B för att nollställa mellantiden och

fortsätta tidtagningen på displayen.
• Du kan repetera steg 2 och 3 så många

gånger du önskar.
4. Tryck D för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck B för att nollställa stoppuret.

Veckodag

• Tryck C för att växla mellan klockans funktioner.
• Tryck C för att återgå till normal tidvisning.
• Tryck och håll inne C i 2 sekunder för att komma till Dykfunktion.
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Mätning av mellantider
1. Tryck D för att starta tidtagningen.
2. Tryck B för att visa mellantiden. Tidtagningen fortsätter internt.
3. Tryck B för att ta bort mellantiden och återfå visningen av tidtagningen.
4. Tryck D för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck B för att nollställa stoppuret.

Mätning av två sluttider
1.Tryck D för att starta stoppuret.
2.Tryck B när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3.Tryck D när den andre löparen passerar mållinjen.
4.Tryck B för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5.Tryck B igen för att nollställa.

Timer
Timern kan ställas inom tiden av 1 sekund till
24 timmar. När nedräkningen nått noll, ljuder
en signal i 10 sekunder, eller tills någon knapp
trycks in.
Notera att Du kan välja autorepetition vilket
innebär att när nedräkning nått noll och signal
givits startar nedräkningen automatiskt om från
inställd timertid.

Inställning av Timer
1. Tryck A i Timer funktion.
2. Tryck C för att ändra valen enligt följande:

3.Tryck D för att öka, håll inne för snabbstegning.
• För att ställa Timern på 24 timmar, ange 0:00'00.
4.För att återgå till Timer funktion, tryck A.

Användning av Timern
1.Tryck D i Timerfunktion för att starta timern.
2.Tryck D igen för att stoppa.
• Du kan fortsätta nedräkningen genom att trycka D.
3.Stoppa Timern och tryck A tills nedräkningstiden återställs till

inställt värde.

Autorepetition
1. Tryck A i Timerfunktionen.
2. Tryck B för att aktivera autorepeatfunktionen

– AUTO visas på displayen.
3. Tryck A för att återgå till Timerfunktion
• När nedräkning nått noll och signal givits
startar nu nedräkningen automatiskt om från in-
ställd timertid. Du kan stanna timern  genom att
trycka D och manuellt nollställa nedräknings-
tiden med B.

Alarm
3 av varandra oberoende alarm kan ställas in.
Du kan ställa alarmet med timme, minut,
månad, datum. När alarmet är aktiverat,
ljuder en signal i 20 sekunder på den
förinställda tiden. När den dagliga tim-
signalen är aktiverad ljuder en signal varje
hel timme. Tryck på valfri tangent för att
stänga av alarmsignal.

Alarmtyper
Vilket alarm Du får beror på vilken informa-
tion Du ställer in.

Dagligt alarm
Ställ in timmar, minuter.  – för månad och – – för datum. Denna inställning
ger alarm vid denna tid varje dag.
Datum alarm
Ställ in månad, datum, timme och minut.
1-månadsalarm
Ställ in månad, timmar och minuter. Ställ in – – för datum.
Månadsalarm
Ställ in datum, timmar och minut. Ställ in – för månad.

Att ställa in alarmtid
1. Tryck D i Alarm funktionen för att välja vilket alarm du vill ställa alarm-
tid för: Alarm 1–Alarm 2–Alarm 3–Timsignal
2. Vid valt alarm (1–3), tryck och håll inne A

tills timsiffrorna börjar blinka.
• Alarmet är nu automatiskt aktiverat.
3. Tryck C för att växla mellan funktionerna

Timmar–Minuter–Månad–Datum
4. Tryck D för att öka, håll inne för snabbstegning.
• För att ställa in ett alarm utan att ange månad (dagligt alarm, månatligt

alarm), ställ in – för månad. Tryck D tills – visas (mellan 12 och 1).
• För att ställa in ett alarm utan att ange datum (dagligt alarm, 1-månads-

alarm), ställ in – – för datum. Tryck D tills – – visas (mellan 31 och 1).
• Formatet (12 eller 24 timmars visning) för alarmet överensstämmer med

det format Du valt i tidvisningsfunktionen.
• Vid inställning av alarm i 12 timmars formatet, tänk på att ställa rätt för

förmiddag (A) och eftermiddag (P)
5. För att återgå till normal tidvisning, tryck A.

Alarm/Timsignal på/av
1. Tryck D i Alarmfunktion
2. Tryck B för att aktivera/avaktivera timsignal.
• Följande symbol visas på diplayen när alarmet är aktiverat 
• Följande symbol visas på diplayen när timsignalen är aktiverad 

Test av alarm
Håll ned D i alarmfunktionen för att testa alarmet.
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