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BRUKSANVISNING
MODELL: DW-003L/DW-9050     MODUL NR.: 2163

GENERELT
• Dersom displayet hele tiden forandrer seg, må du se

”AUTO DISPLAY FUNKSJON” for informasjon om
hvordan man stopper dette.

Viktig:
• Lyset på dette uret inneholder et electro-luminescent (EL) lys som vil miste sin styrke etter lang tids bruk. Dette kan skiftes ut

av en autorisert CASIO-forhandler.
• Hyppig bruk av lyset vil forkorte batteriets levetid.
• Uret gir fra seg en hørbar lyd når lyset er tent. Dette er helt normalt og indikerer IKKE  at det er noe gale med uret.

• Trykk C for å flytte fra mode til mode.
• Trykk L  for å lyse opp displayet i ca. 2 sekunder.

TIDVISNINGS MODE
Dette uret lar deg velge 2 av 40 byer (TID 1 og  TID 2) som
basis tid. Hold inne D for å bytte mellom TID 1 og  TID 2.
• Du kan velge om displayet skal vise by-kode eller årstall.

Trykk A for å bytte mellom dette.

Innstilling av tid og dato
Innstilling av tid og dato for en av basis tidene vil automatisk
stille inn riktig tid og dato for den andre basis tiden.
• Du kan slå sommertid av og på for begge basis tidene. Denne

innstillingen er uavhengig av hverandre.
1. Stå i tidvisnings mode og hold inne A til by-kodene blinker.
2. Trykk C for å flytte det blinkende tallet i rekkefølge som

vist under:

1. Når sekundene blinker trykker du D for å nullstille de.
• Når by-koden blinker trykker du B eller D for å bla igjennom

by-kode tabellen.
• Når DST (sommertid) er valgt trykker du D for å slå den av

eller på.
• Når 12/24 timers format er valgt, trykker du D for å velge

12 eller 24 timers visning.
• Når noen av de andre innstillingene er valgt, (blinker)

trykker du D for å øke tallet eller B for å minske det.
• Hold inne en av knappene for hurtigstilling.
4. Når du er ferdig med alle innstillingene, trykker du A for å

avslutte.

• Ukedagen blir automatisk stilt inn etter dato.
• Datoen kan stilles inn mellom 1. Januar 1995 til 31.

Desember 2039.
• Dersom du ikke trykker på noen av knappene i løpet a noen

minutter mens du holder på med innstillinger, vil uret
automatisk returnere til tidvisnings mode.

FILE MODE

Viktig!
Følgende vil forårsake at alle data som er lagret i minne vil
bli slettet. Vær derfor nøye med å også ha alle viktige data
skrevet ned på papir.
• Dersom uret blir ødelagt eller må repareres.
• Dødt batteri
• Batteri-skift.
Ikke under noen omstendigheter er CASIO eller
CRONOGRAF AS ansvarlig for evt. tapte data, eller evt.
skader tapte data kan føre med seg.

File mode lar deg lagre opp til 30 sett
av data.  Ett sett av data inneholder navn
og telefonnummer. Navnet kan
inneholde opp til 8 karakterer og
telefonnr. kan inneholde opp til 12 tall.
Dataene er automatisk sortert i
alfabetisk rekkefølge basert på navnet i
data settet.
Å legge inn et data sett
1. Stå i file mode og trykk B eller D til

displayet for innleggelse av nytt data
sett kommer frem.

• Dersom meldingen ”FULL”
kommer frem i displayet, betyr det
at minnet er fullt. Dersom du ønsker
å legge inn flere data sett, må du
først slette noen av de gamle som er
lagret i uret.
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2. Hold inne A til en blinkende markør kommer frem i navne
området.

3. Bruk B eller D for å legge inn karakterer.
4. Når du har valgt den karakteren du ønsker, trykker du C

for å flytte den blinkende markøren til høyre. Gjenta punkt
3 og 4 til du er ferdig med navnet.

5. Når du er ferdig med å legge inn navnet (max. 8
karakterer) trykker du C for å flytte den blinkende
markøren til nummer området.

6. Når den blinkende markøren er i tall området, bruk B
eller D for å legge inn tall

7. Når du har valgt et tall, trykker du C for å flytte den
blinkende markøren til høyre. Gjenta punkt 6 og 7 til du
er ferdig med å legge inn telefonnummeret.

8. Når du er ferdig trykker du A for å lagre data settet.
• Meldingen ”SORT” kommer frem i displayet en kort stund
• Navne området viser kun 5 karakterer samtidig men feltet

ruller automatisk fra høyre til venstre for å vise hele
navnet.

Å bla igjennom data settene
Stå i file mode og trykk D for å bla fremover og trykk B for å
bla bakover. Det data settet som er vist i displayet når du forlater
file mode vil også bli vist neste gang du entrer file mode.

Å endre et data sett
1. Stå i file mode og bla deg frem til det data settet du ønsker

å endre.
2. Hold inne A til den blinkende markøren kommer frem
3. Bruk C for å flytte markøren til den karakteren du ønsker

å endre.
4. Bruk B eller D for å endre karakteren
5. Når du er ferdig trykker du A for å lagre.

Å slette et data sett
1. Stå i file mode og bla deg frem til det data settet du ønsker

å slette.
2. Hold inne A til den blinkende markøren kommer frem
3. Hold inne B og D samtidig for å slette data settet.
• Meldigen ”CLR” (clear) kommer frem i displayet i noen

sekunder.
• Nå vil markøren komme frem i displayet og være klar for

å legge inn et nytt data sett.
4. Legg inn nytt data sett eller trykk A for å avslutte.

2. Trykk C for å velge mellom timer og minutter.
3. Trykk D for å øke det valgte tallet eller B for å minske

det.
4. Når du er ferdig med innstillingen trykker du A for å

avslutte.

ALARM MODE
Når den daglige alarmen er slått på,
vil alarmen lyde i 20 sekunder på den
innstilte tiden hver dag. Trykk på en
knapp for å stoppe alarmen. Når
timesignalet er slått på vil uret pipe
hver hele time.
Innstilling av alarm
1. Stå i alarm mode og trykk A .

Timetallet begynner nå å blinke
fordi de er klar for å endres. På
dette tidspunktet vil alarmen
automatisk bli slått på.

Å slå den daglige alarmen og timesignalet av eller på
Stå i alarm mode og trykk D for å endre status for alarmen og
timesignalet som vist under:

Test av alarmen:
Hold inne D for å teste alarmen når uret er i alarm mode

Stoppeklokken lar dag måle medgått
tid, mellomtid og to sluttider.
Stoppeklokken går til 59 minutter og
59.99 sekunder.

STOPPEKLOKKE MODE

AUTO DISPLAY FUNKSJONEN
Auto display funksjonen på dette uret kontinuerlig endrer innholdet
i displayet. Merk at du ikke kan bruke noen av de andre
funksjonene på uret når auto display funksjonen er slått på.
Å slå auto display funksjonen på
Hold inne C i ca. 2-3 sekunder til uret piper.
Å slå auto display funksjonen av
Hold inne C i ca. 2-3 sekunder til uret piper. Uret vil nå være i
tidvisnings mode.


