
BRUKSANVISNING DW-9400
MODUL QW-1680

Tidvisningmodus
I tidvisningmodus kan du velge mellom å vise dato eller
temperatur, i tilegg til tidvisning.

1. Når dato (ikke temperatur)
viser i displayet: Hold nede A
inntil sekundene er klar til å
stilles (blinker)

2. Trykk C for å velge hva som
skal stilles. Sekvensen er som
følger:

3. Når sekund-tallene blinker trykker du E for å nullstille dem.
Er sekundene i området 30 til 59 vil uret automatisk legge til
ett ekstra minutt.

4. For innstilling av annet enn sekundene trykker du E for å øke
tallverdien og B for å minke den.

• Trykk E for å skifte mellom 12- og 24-timers format.
5. Trykk A når du er ferdig med innstillingen.

• Ukedag stilles automatisk i forhold til datoinnstillingen.
• Dato kan stilles i tidsområdet 1. Januar 1995 t.o.m. 31.

Desember 2039.

Termometermodus
En innebygget temperatursensor måler temperaturen og viser
målingen i displayet. Du kan skifte mellom Celsius (C) og
Fahrenheit (F). Termometeret kan justeres.

VIKTIG!
Temperaturmålinger påvirkes av kroppstemperaturen til den som
har uret på seg og av direkt sollys og fuktighet. For mer
nøyaktige målinger bør du ta av deg uret, tørke av eventuell
fuktighet og legge det i skyggen. Det tar uret 20-30 minutter for å
måle temperaturen i det gjeldene området.

Målingene blir ikke korrekte når du har uret på deg. Grafen under
viser hvordan kroppstemperaturen påvirker den faktiske
temperaturen.

• Trykk C for å skifte fra modus til modus.
• I tidvisningsmodus, temperatur-data modus og alarm-modus trykker du D for å lyse opp displayet i to sekunder. I

nedtellingsalarm-modus og stoppeklokke-modus trykker du E for å lyse opp displayet i to sekunder.

Om temperaturmålinger
• Temperatur-målinger foretas hver gang du skifter fra dato-

display til temperatur-display i tidvisningmodus.
• Målingene oppdateres i displayet hver 2. Minutt i

temperatur-displayet.
• Trykk E for å lagre en måling. Målingen lagres sammen med

tidspunkt for målingen.
• Hver hele time vil uret automatisk ta en måling som den

lagrer.
• Hvis målingen faller utenfor området –20 til +60 grader

celsius vil displayet vise ”—.-C”.
• Minnet kan lagre opp til 100 temperaturmålinger. Målingene

er lagret på en «først inn - først ut»-basis. Se
«Temperaturdata-modus» for hvordan du skal få frem
lagrede data. Første datasett vil hete «nummer 1» o.s.v.

• Når det allerede er hundre datasett i minnet og du lagrer
enda ett vil dette bli plassert hvor datasett nr. 100 var (det
«gamle» nr. 100 vil nå være datasett nr.99) og datasett nr. 1
vil gå ut.

Skifte mellom Celsius og Fahrenheit
1. Hold nede A i termometermodus slik at nåværende

temperaturmåling blinker.
2. Trykk C for å velge enten Celsius eller Fahrenheit.
3. Trykk  A når du er ferdig.

Kalibrering av temperaturmålingene
Sensoren i dette uret er justert av fabrikken og normalt er det ikke
nødvendig å justere den på nytt. Hvis du likevel skulle oppdage
feilmålinger, kan du rette på dette.

Viktig!
Feilaktige justeringer vil gi deg feilaktige målinger. Les nøye det
følgende.

• Sammenlign urets målinger med et annet termometer.
• Hvis det er nødvendig å justere termometeret må du ta av

deg uret og vente i 20 til 30 minutter slik at det tilpasser seg
den nye temperaturen.

• Juster uret så fort som mulig så det ikke påvikes av din
berøring.

• Justeringen kan også skje under vann hvis vanntemperaturen
er stabil.

Justering av temperaturen
1. Hold nede A i termometermodus til gjeldene

temperaturmåling begynner å blinke.



2. Hvert trykk på E øker den viste temperatur med 0.1 grad
celsius.

• Du kan stille målingen mellom –9.9C til +9.9C.
• Trykk B og E samtidig for å returnere til fabrikkens

innstilling.
3. Trykk A når du er ferdig med justeringen.

Nedtellingsalarm
Nedtellingen kan være fra ett sekund
til 24 timer. Når nedtellingen når null
vil en alarm lyde i 10 sekunder, eller
til du stopper den ved å trykke på en
av knappene.
Du kan også velge automatisk

gjentakelse slik at nedtelleren begynner på nytt i det den når null.
Gjentakelsen vil fortsette til du stopper den manuelt.

Hvordan sette nedtellingstiden
1. Hold nede A i nedtellings-modus inntil time-tallene er klar til

å stilles (blinker).
2. Trykk C for å velge hva som skal stilles. Sekvensen er som

følger:
3. Trykk E for å øke tallverdien.
4. Trykk A når du er ferdig.

Hvordan bruke nedtelleren
1. Trykk D i nedtellings-modus for å starte nedtelleren.

2. Trykk D på nytt for å stoppe nedtelleren.
• Du kan fortsette nedtellingen ved å trykke D.
3.    Stopp nedtelleren og trykk B for å re-sette nedtelleren.
• Når nedteller når null og automatisk gjentakelse ikke er på,

vil alarmen lyde i ti sekunder (eller til du tar den av) og
nedtelleren returnere til opprinnelig nedtellingsverdi.

Å slå av og på automatisk gjentakelse
1. Hold nede A i nedtellings-modus til time-tallene blinker.
2. Trykk D for å slå av og på automatisk gjentakelse.
3. Trykk A når du er ferdig.

Hvordan slå av og på fremdrift-signalet
Trykk B i nedtelling-modus for å slå av eller på signalet.
• Fremdrift-signalet piper når nedtelleren passerer 10, 5, 4, 3,

2 og 1 minutt og ved 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2 og 1
sekund.

Stoppeklokke-modus
Stoppeklokke-modus lar deg måle
forløpt tid, mellomtid og to slutt-tider.
Måleområdet er 23 timer, 59 minutter
og 59,99 sekunder.

Hvordan måle forløpt tid
1. Trykk D for å starte stoppeklokken.
2. Trykk D for å stoppe stoppeklokken.
• Du kan fortsette målingen ved å trykke D igjen.
3. Trykk B for å nullstille.

Hvordan måle mellomtid
1. Trykk D for å starte stoppeklokken.
2. Trykk B for å vise tiden opp til nå. Målingen fortsetter

internt i klokken.
• Displayet viser nå «SPLIT» for å indikere at dette er

mellomtiden.
3. Trykk B for at målingen skal fortsette i displayet.
• Punkt 2 og 3 kan gjentas som mange ganger som ønskelig.
4. Trykk D for stoppe målingen.
5. Trykk B for å nullstille klokken.

Hvordan måle første og andre slutt-tid
1. Trykk D for å starte målingen.
2. Trykk  B når den første løper er i mål og notér tiden.
3. Trykk D når den andre løper er i mål.
4. Trykk B for å få frem slutt-tiden til andre løper.
5. Trykk B igjen for å nullstille.

Temperaturdata-modus
I dette modus kan du få lagrede
temperatur-målinger frem i displayet.
Minnet kan lagre 100 måålinger.
Målingene blir lagret på en «første inn
- første ut»-basis.

• Når minnet er fullt vil det elsdte datasettet bli skjøvet ut av
minnet når det lagres et nytt datasett.

• Trykk E får å bla fremover i datasettene, og B for å bla
bakover.

• For å slette alle data i minnet holder du nede A. Du kan ikke
slette individuelle data-enheter.

Alarm-modus
Du kan stille fem seperate alarmer med time, minutter, måned og
dato. I alarm-modus slår du alarm og timesignal av og på.

• Alarmen lyder i 20 sekunder.
• Timesignalet kommer hver hele time.

Typer alarmer
Type alarm avhenger av hvilke type innstillinger du gjør:

• Døgnalarm
Still inn time og minutter, men sett «-» for måned og «—» for
dato Nå vil alarmen lyde en gang pr. døgn på det stilte
tidspunktet.

• Datoalarm
Still inn måned, dato, time og minutter. Alarmen vil lyde på det
stilte tidspunktet på den valgte dato.

• 1-måned alarm
Still måned, time og minutter, men sett «—» for dato. Nå vil
alarmen lyde hver dag i den valgte måned og på det valgte
tidspunkt på døgnet.

• Månedlig alarm
Still dato, time og minutter, men sett «-» for måned. Nå vil
alarmen lyde på det samme tidspunkt hver måned (eksempel: kl.
14:03 den 20. i hver måned).

Hvordan stille alarmen
1. Trykk E i alarm-modus for å velge alarm:
2. Når du har valgt en alarm holder du A nede til time-tallene er

klar til å stilles (blinker).
• Nå er alarmen automatisk aktivisert.
3. Trykk C for flytte markøren mellom time, minutter, måned

og dato. Sekvensen er som følger:
4. Trykk E for å øke verdien og B for å minske den.



• Tidsformatet (12/24) vil være det samme som er valgt for
tidvisning.

5. Trykk A når du er ferdig.
• Hvis du ikke trykker A, vil klokken etter noen minutter

avslutte operasjonen selv.

Hvordan stoppe alarmen
Trykk på en av urets knapper.

Hvordan aktivisere og pasifisere  alarm og timeesignal
1. I alarm-modus trykker du E for å velge en alarm eller

timesignalet.
2. Trykk B for å aktivisere eller pasifisere alarmen eller

timesignalet.
• Hvis alarmen er aktivisert vil alarm-indiaktoren vises i

displayet også i alle modus.

Hvordan teste alarmen
Holde nede E i alarm-modus.

Notater


