
Bruksanvisning GT-000B Modul 1524
Generell veiledning
* Hvis innholdet i det øvre displayet skifter hele tiden, se avsnittet
“Autodisplay-funksjonen”.
* Trykk M  for å skifte fra modus til modus.
* Lyset i displayet kommer på når du trykker på L .

Tidvisningmodus               Telememomodus               Kalendermodus

Stoppeklokkemodus                                             Alarm-modus

Tekstområdet

Lys
Modus

Tidvisningmodus Telememomodus

Modusindikator

Ukedag

Tekstområdet

Måned - Dato

PM-indikator
Timer:Minutter

Sekunder

År

I tidvisningmodus kan du trykke  B
og C samtidig for å nullstille
sekundene.
*Hvis du nullstiller mens sekundene er
i området 30 til 59 vil 1 minutt legges

Innstilling av tid og dato
1. Hold nede A inntil sekundene begynner å blinke og er klar til å
stilles.
* Når sekundene blinker trykker du C for å nullstille dem.
2. Trykk M  for å velge hva som skal innstilles. Sekvensen er som
følger:

Sekunder         Time            Minutter             År               Måned                Dato

3. Trykk C for å øke tallverdien (dette gjelder ikke innstilling av
sekundene) eller B for å minke den.
* Trykk L  for å skifte mellom 12- og 24-timersformat.
*Når 12-timerformatet er valgt vil 12H-indikatoren komme i displayets
tekstområde og en P-indikator vil vise at det er PM-tid (det er ingen
indikator for AM-tid).
4. Trykk A for å returnere til Tidvisningmodus.
*Dato stilles automatisk i forhold til dato.
* Datoområdet er 1. januar 1995 til 31 desember 2039.
* Hvis du ikke rører noen av knappene vil uret gå tilbake til
tidvisningmodus etter noen minutter.

Bakgrunnslyset
Trykk L  for å lyse opp displayet. Bakgrunnlyset virker ikke når alarmen
lyder.

Modusindikator

Minnekapasitet

   Tekstområde

Telememomodus lar deg lagre opp til
100(*) par med navn og telefonnummer.
Lagrede data  sorteres alfabetisk etter tekst.
(*) Telememomodus deler minne med
kalendermodus. Dette betyr at det
maksimale antall data du kan lagre i
telememomodus er begrenset av antallet
lagrede data i kalendermodus.
* Bak i bruksanvisningen finner du detaljer
om hvordan uret sorterer data.

*Datasettet som kommer frem når telememomodus kommer frem ,
er datasettet som var oppe forrige gang uret var i telememomodus.

Lagring av nye telememodata

Markør Tekstområdet

   Nummerområdet

 [Nye data display]

1. Trykk B og C samtidig når uret er i
telememomodus. Nå vil displayet “Nye
data” komme frem.
* Hvis det ikke er lagret noen datasett fra
før vil Nye data displayet komme frem
automatisk  når uret kommer inn i
telememmodus.
* Hvis beskjeden FULL kommer frem i
tekstområdet i displayet betyr dette at
minnet er fullt.

2. Hold nede A inntil den blinkende markøren kommer frem i
tekstområdet
3. Legg inn et navn i tekstområdet og et telefonnummer i tallområdet.
* Du kan legge inn opp til åtte karakterer i tekstområdet og 12 tall i
nummerområdet.
* I nummerområdet kan du kun legge inn bindestrek, tall og mellomrom

Benytt B og C til å legge inn karakterer, og M  for å bevege
markøren rundt i displayet. Se “Innlegging av tekst) for flere

4. Etter innlegging av data trykker du A for å lagre dem og returnere
til Telememomodus.
* Når du trykker A for å lagre data vil beskjeden SORT (sorterer) kommer
frem i displayet i noen sekunder.

Hvordan hente frem telememodata
I telememomodus trykker du C for å bla forover i den lagrede mengden med
data. Trykk B for å bla bakover.
* Når du blar deg frem til begynnelsen av datamengden, vil Nye data
displayet komme frem.



Hvordan redigere telememodata

1. I telememomodus blar du deg frem til de data du ønsker å redigere.
2. Hold nede A inntil den blinkende markøren kommer frem i tekst-displayet.
3. Benytt M  til å bevege markøren til den karakteren du først ønsker å forandre.
4. Nå kan du forandre denne karakteren.
* Se avsnittet “Innlegging av tekst” for flere detaljer.

Hvordan slette telememodata

1. I telememomodus blar du deg frem til de data du ønsker å slette.
2. Hold nede A inntil den blinkende markøren  kommer frem i tekstområdet.
3. Trykk B og C samtidig for å slette datasettet.
*  Nå kommer markøren frem i tekst-displayet og er klar til å legge inn ny tekst.
4. Trykk A og så L  for å returnere uret til telememomodus.

Kalendermodus

Tekstområde
Modusindikator

Tekst

Måned-dato

Kapasitet

Timer: minutter

(*) Kalendermodus deler minnet med
telememomodus. Dette betyr at det maksimale
antallet datasett i kalendermodus er begrenset
av antallet datasett i kalendermodus.
* Når uret kommer i kalendermodus ruller
SCHEDULE over tekst-displayet en gang, så
kommer kalenderdata frem. Trykker du A, B
eller C avbryter du SCHEDULE-meldingen.

Kalendermodus lar deg lagre opp til 100(*) datasett (møtedato- og tid, og tekst) i
kalendermodus. Når det innstilte tidspunktet kommer ,vil alarmen lyde og teksten som er
lagret med tidspunktet vil rulle over tekst-displayet.

* Data fra kalendermodus ruller over displayet bare hvis uret er i
tidvisningmodus på det innstilte tidspunktet. Teksten vil rulle over
displayet i 25 sekunder, eller til du avbryter ved å trykke på en av
knappene.
* Kalenderdata  sorteres kronologisk.
* Når uret kommer i kalendermodus vil datasettet for neste
møtetidspunkt komme frem i displayet.

OBS!
* En kalendermodus-alarm lyder i 20 sekunder
på det lagrede tidspunkt. Du kan avbryte
alarmen ved å trykke på en av knappene.

Hvordan legge inn datasett i kalendermodus

     [Nye data display]

Tekstområdet

 Nummerområdet

1. Trykk B eller C inntil  Nye data
displayet kommer frem.
* Hvis det ikke er noen lagrede
datasett i minnet ennå vil Nye data
displayet komme frem med en gang
uret er i kalendermodus.
* Hvis beskjeden FULL kommer
frem i tekstområdet i displayet, så er
minnet fullt. Da må du slette noen av
de lagrede data hvis du ønsker å
legge inn nye.

2. Hold nede A inntil måned-området i displayet er klar til å stilles (blinker).
3. Trykk M  for å velge hva du skal stille. Sekvensen er som følger:

Måned              Dato            Time             Minutter          Tekst*

* Du kan legge inn 11 bokstaver. Har du behov bare for 5-6 bokstaver, må du
trykker deg forbi de resterende plassene reservert for bokstaver.
4. Mens måned, dato, time eller minutter blinker trykker du C for å øke verdien og
B for å minke den.

Viktig!
* Korrekt lagring av kalenderdata er ikke mulig uten innstilling av måned og dato.
* Dataene du kan legge inn må være innen et år fra det tidspunkt du legger inn
dataene (hvis dagen i dag er 30. september 1997 vil du kunne mate inn en dato
f.o.m. i dag t.o.m 1 oktober 1998.
5. Legg inn tekst i tekst-området.
* Du kan legge inn 11 bokstaver.

Benytt B og C for å legge inn bokstaver, og M  for å flytte markøren rundt i
displayet. Se “Innlegging av tekst” for flere detaljer.

6. Etter innlegging av data trykker du A for å lagre dem og returnere til
kalendermodus (tallene slutter å blinke).

Hvordan hente datasett i kalendermodus

1. Trykk C i kalendermodus for å bla forover i datamengden og B for å bla bakover.
* Når du er ferdig med å bla vil Nye data displayet komme frem.

Hvordan redigere datasett i kalender-modus
1. I kalendermodus blar du deg frem til det datasett du ønsker å redigere.
2. Hold nede A inntil måned er klar til å stilles (blinker).
3. Benytt M  til å flytte markøren (blinkingen) til den delen av datasettet du ønsker å
redigere.
4. Benytt B og C til å forandre dataene.
* Se avsnittet   “Hvordan legge inn data i kalendermodus”for flere detaljer).
5. Når du har redigert ferdig trykker du A for å lagre endringene.

Hvordan slette data i kalendermodus
1. Bla gjennom datasettene i kalendermodus og få frem det datasett du ønsker å
slette.
2. Hold nede A til visningen av måned begynner å blinke i tekstområdet.
3. Trykk B og C samtidig for å slette dataene.
* Beskjeden CLEAR kommer frem i displayet en kort stund. Deretter vil innstilling
av måned være klar til å stilles.
4. Trykk A og deretter L  for å avslutte operasjonen.

Personmodus

          Nummerområdet

Modusindikator

Tekstområdet

* Når uret kommer i personmodus vil teksten
VITAL STATS./ID rulle over displayet én
gang. Deretter kommer navn-displayet frem.

OBS!
* Hvis du legger inn din blodtype i uret må du ikke låne uret til andre da
helsepersonell kan komme til å anta at dette er blodtypen til personen som bærer
uret.
* Husk at personlige data kan misbrukes av andre!
* Casio Computer Company kan ikke holdes ansvarlig for misbruk av de data
som lagres i uret.

I personmodus kan du lagre personlige data som blodtype, kortkoder og person-
nummer.

Hvordan hente frem data i personmodus

Navn Blodtype Fødselsdato

Førerkortnummer

Kortkode

Passnummer
  Åpen Åpen

*  Titlene til datasettene kommer frem i tekst-displayet. De åpne settene kan du gi
navn selv.



Hvordan legge inn navn    Tekstområde

Markør 1. I personmodus for du frem Navn-displayet.
2. Hold nede A til den blinkende markøren kommer
frem.
3. Legg inn navn i tekstområdet.
* Du kan legge inn 16 bokstaver.

Benytt B og C til å legge inn bokstaver og M  for å flytte
markøren. For detaljer se  avsnittet “Innlegging av tekst”.

* Du kan slette de bokstaver du til nå har lagt inn ved å trykke på B og C samtidig.
4. Trykk A for å lagre dataene og avslutte operasjonen.

Hvordan mate inn blodtype
1. Få frem BLOOD-displayet i personmodus.
2. Hold nede A  inntil området for innstilling av Rh-faktor
blinker i displayet.
3. Benytt B og C for å bla gjennom de tilgjengelige Rh-
faktor-alternativene. Sekvensen er som følger:

Trykk

Trykk

4. Trykk M  for å bevege markøren til den rette blodtypen.
5. Trykk B og C for å bla gjennom de tilgjengelige innstillingene.
Sekvensen er som følger:

Trykk

Trykk

6. Når du er ferdig med å legge inn data trykker du A for å lagre dem og avslutte
operasjonen.
* Velg — om du ikke ønsker å spesifisere en Rh-faktor og — om du ikke ønsker å
velge en blodtype.

Hvordan legge inn fødselsdato

Måned-dato

År

1. Få frem BIRTH-displayet i
personmodus.
2. Hold nede A  inntil årstallene er klar til
å stilles (blinker i displayet).
3. Trykk M  for å skifte i følgende
rekkefølge:

År                  Måned                 Dato

4. Trykk C for å øke tallverdien og B for å minke den.
* Året som stilles kan være mellom 1900 og 2039.
5. Trykk A for å lagre dataene og avslutte operasjonen.

Personlige data
* Dette uret har tre innebygde titler for personlige data:
CREDIT (kortkoder o.l.), LICENCE (førerkortnummer)og
PASSPORT (passnummer). Disse kan benyttes som de står,
men du kan også legge til 8 nye bokstaver (navn på bank
o.l.).
* Det er mulig å legge inn opp til 12 tall.

Hvordan legge inn personlige data

Markør Tekstområde

Nummerområde

1. Få frem det displayet for personlig data du ønsker
(CREDIT, LICENCE o.s.v.).
* Se avsnittet “Hvordan få frem personlige data” for flere
detaljer.
2. Hold nede A inntil den blinker i displayet.
3. Du kan nå legge inn tekst i tekst-området, hvis du
ønsker det.
* I de definerte datasettene kan du legge til 8 bokstaver. I
de åpne datasettene kan du benytte 8 bokstaver.

* Ønsker du ikke å legge til bokstaver i et definert datasett (f.eks. LICENCE)
trykker du M  åtte ganger for å komme inn i tallområdet.

Trykk B og C for å legge inn bokstaver, og M  for å flytte på markøren.

4. Etter du har lagt inn tekst flytter du markøren til nummerområdet ved å trykke på
M .
* Du kan legge inn opp til 12 tall i nummerområdet.
* Du kan kun legge inn bindestrek, tall og mellomrom i nummerområdet.
5. Etter å ha lagt inn data trykker du A for å lagre dataene og avslutte operasjonen.

Hvordan redigere data i personmodus
1. I personmodus blar du deg frem til det datasett du ønsker å redigere.
2. Hold nede A inntil dataene er klar til å stilles (blinker i displayet).
3. Benytt M  for å  flytte blinkingen til den del av datasettet du ønsker å redigere.
4. Benytt B og C for å redigere dataene.
5. Når du er ferdig trykker du A for å lagre dataene og avslutte operasjonen.

Hvordan slette data i personmodus
1. I personmodus blar du deg frem til det datasett du ønsker å slette.
2. Hold nede A inntil dataene i displayet begynner å blinke.
3. Trykk B og C samtidig for å slette datasettet.
4. Trykk A for å avslutte operasjonen.

Alarm-modus

Alarm PÅ Timesignal PÅ

       Modusindikator

    Minutter
   Time

Alarm PÅ

Timesignal PÅ

Minutter    Time

Når døgnalarmen er på vil den lyde i 20 sekunder på
det innstilte tidspunktet på døgnet. Trykk på en av
knappene for å stoppe alarmen. Når timesignalet er på
vil det lyde hver hele time.

Hvordan stille alarmen
1. Hold nede A i alarm-modus inntil timetallene er
klar til å stilles (blinker).
* Denne operasjonen vil automatisk aktivere alarmen.
2. Trykk M  for å skifte mellom time og minutter:

3. trykk C for å øke tallverdien og B for å minke den.
* Formatet (12- og 24 timer) er det samme som det du har valgt i tidvisning.
4. Når du har stilt alarmen trykker du A for å avslutte operasjonen.

Hvordan aktivere alarmen og timesignalet
Trykk C i alarm-modus for å velge i denne rekkefølgen:

Testing av alarmen
Hold nede B i alarm-modus.



Stoppeklokkemodus

1/100 sekund

   Modusindikator

    Sekunder

   Minutter

Timer

Stoppeklokkemodus lar deg måle
forløpt tid, mellomtider og to slutt-tider.
Stoppeklokken kan måle opp til 23
timer, 59 minutter og 59,99 sekunder.

 (a) Måling av forløpt tid

Start           Stopp              Ny start                         Stopp              Nullstill
(b) Måling av mellomtider

Start          Mellomtid        Fortsett                        Stopp              Nullstill
(c) Måling av mellomtid og første- og andreplasser

Start           Mellomtid         Stopp                           Fortsett          Nullstill
Første løper ferdig   Andre løper ferdig     Notér andre løper

Notér første løper

Innlegging av tekst
I det følgende vil det beskrives hvordan du skal legge inn tekst i telememomodus,
kalendermodus og personmodus.

Hvordan legge inn bokstaver

   Nummerområde

Markør    Tekstområde

Trykk C  Trykk B

  (mellomrom)  A til Z   0 til 9

2. Når du har kommet frem til den ønskelige bokstaven trykker du M  for å
bevege markøren videre mot høyre.
3. Gjenta punkt 1 og 2 inntil teksten er ferdig.
* I nummerområdet kan du kun benytte bindestrek, tall og mellomrom (ikke
bokstaver). Du kan velge mellom bindestrek, tall og mellomrom ved å trykke på
B eller C. Sekvensen er som følger:

  (mellomrom) 0 til 9

Autodisplayfunksjonen

Autodisplayfunksjonen forandrer innholdet i tekst-displayet
kontinuerlig og benyttes når uret er på utstilling. Med unntak av
bakgrunnslyset og nullstilling av sekundene, kan ingen av urets
funksjoner benyttes så lenge autodisplayfunksjonen er aktiv.

Hvordan slå av autodisplayfunksjonen

Hold nede M  i cirka 3 sekunder inntil uret kvitterer med en
pipelyd. Holder du M  nede i nye 3 sekunder aktiviseres
funksjonen på nytt.

Karakterliste


