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BRUKSANVISNING
MODELL: G-2110/2210/2600        MODUL NR.: 2248/2276/2278

GENERELT

· Trykk C for å flytte fra mode til mode.
· Trykk L for å lyse opp displayet i ca. 3 sekunder.
· Prosedyrene for modul nr. 2248, 2276 og 2278 er identisk. Illustrasjons-tegningene i denne bruksanvisningen viser modul

nr. 2248.

· Trykk C for å velge mellom 12 og
24 timers visning.

Innstilling av tid og dato
1. Stå i tidvisnings mode og hold inne

A til sekund-tallene begynner å
blinke.

2. Trykk C for å få de andre tallene
til å blinke som vist under:

TIDVISNINGS MODE

1. Når sekundene blinker trykker du D for å nullstille de.
2. Når de andre tallene blinker bruker du D for å øke det

blinkende tallet eller B for å minske det. Hold knappene
inne for hurtigstilling.

3. Trykk A for å avslutte.

OM BAKLYSET
Trykk L for å lyse opp displayet i ca. 3 sekunder.
· Lyset på dette uret er et electro-luminescent  (EL) lys

som vil miste sin styrke etter lang tids bruk. Dette kan
skiftes ut hos en autorisert CASIO-forhandler.

· Hyppig bruk av lyset vil forkorte batteriets levetid.
· Lyset vil gi fra seg en ”hørbar” lyd. Dette er helt normalt

og indikerer IKKE at det er noe galt med uret.

Denne mode lar deg lagre opp til 25 sett
med data som hver inneholder navn (opp
til 8 karakterer/bokstaver) og telefonnr.
(Opp til 12 siffer). Data settene blir
automatisk lagret i alfabetisk rekkefølge.

DATABANK MODE

Å legge inn nytt data-sett
1. Stå i databank mode og bruk D eller B for å bla frem til

en blank datasett side. Dersom det ikke kommer frem
noen blank side betyr det at minne erfult. Da må du først
slette gamle datasett før du kan legge inn nytt.

2. Hold inne A til en markør kommer frem i tekst feltet.
3. Bruk D eller B for å bla gjennom bokstavene som vist

under:

4. Når du har funnet bokstaven du vil ha, trykker du C for
å flytte markøren til høyre for å legge inn ny bokstav.

5. Gjenta punkt 3 og 4 til du er ferdig med å legge inn
tekst.

6. Når du har lagt inn all tekst bruker du C for å flytte
markøren til siffer-feltet. Når markøren er i siffer-feltet,
buker du samme prosedyre som forklart under punkt 3
og 4.

7. Når du er helt ferdig trykker du A for å lagre og avslutte.

Å få frem et data-sett
Stå i databank mode og trykk D eller B for å bla frem til det
data-settet du ønsker å se.

Å redigere et data-sett
1. Stå i databank mode og trykk D eller B for å bla frem til

det data-settet du ønsker å redigere.
2. Hold inne A til en markør kommer frem i displayet.
3. Bruk C for å flytte markøren frem til det tallet eller

bokstaven du ønsker å redigere.
4. Bruk D eller B for å endre.
5. Når du er helt ferdig trykker du A for å lagre og avslutte.

Å slette et data-sett
1. Stå i databank mode og trykk D eller B for å bla frem til

det data-settet du ønsker å slette.
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2. Hold inne A til en markør kommer frem i displayet.
3. Hold inne B og D samtidig. Medlingen ”CLR” vises i

displayet for å indikere at data-settet blir slettet. Når
slettingen er fullført vil markøren stå i tekst-feltet, klar
for å legge inn evt. et nytt data-sett.

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

DAG TELLER MODE
Dag teller mode lar deg telle antall dager fra dagens dato og
frem til en spesifikk innstilt dato. Dette uret har 5 dag teller
minner, som hver kan inneholde opp til 8 bokstaver og en
innstilt dato. Når man kommer til den innstilte dato, vil
”DAYS” blinke i displayet. Fabrikk innstilt dato vil være 1.
januar 2001.

Å vise et dag teller innstilling
Stå i dag teller mode og trykk D eller B for å få frem den dag
teller innstillingen du ønsker å se.

Å stille inn en dag teller
1. Stå i dag teller mode og bla frem med D eller B for å få

frem den dag telleren du ønsker å stille inn.
2. Hold inne A til en markør kommer frem i tekst feltet.
3. Trykk C for å fllytte blinkingen mot høyre.
4. Når markøren står i tekst feltet bruker du D eller B for å

finne frem til den bokstaven du ønsker. Det samme gjør
du når du skal stille inn dato.

5. Trykk A for å avslutte.
· For å slette en dag teller innstilling må markøren være

fremme i displayet. Trykk da D og B samtidig for å slette.
· Datoen kan stilles inn fra 1. januar 1940 til 31. desember

2039.

ALARM MODE

Du kan stille inn opp til 5 alarmer. Uret vil pipe i ca. 20
sekunder når den daglige alarmen går. Den innstilte alarm
tiden følger den vanlige tiden og ikke dual tiden. Når
timesignalet er slått på vil uret pipe hver hele time.

Innstilling av alarm
1. Stå i alarm mode og trykk D for å vise nummeret på

alarmen du ønsker å stille inn.
2. Hold inne A til time tallet begynner å blinke. Nå vil den

daglige alarmen slå seg automatisk på.
3. Trykk C for å velge mellom å endre timer eller minutter.
4. Trykk D for å øke det valgte tallet eller B for å minske

det.

5. Trykk A når du er ferdig.
· 12/24 timers format bestemmes av det som du har innstilt

på vanlig tid.

Å slå daglig alarm og timesignal av eller på
1. Stå i alarm mode og bruk D for å velge alarm eller

timesignal.
2. Når den alarmen eller timesignalet som du ønsker å slå

av eller på er valgt, trykker du B for å slå den av/på. Du
kan se et tegn i displayet dersom en eller flere av alarmene
er slått på eller om timesignalet er slått på.

Test av alarm
Stå i alarm mode og hold inne B. (Husk at når du holder
inne B vil du også endre innstilling om daglig alarm eller
timesignal er slått på eller av).

Dual tid mode kan vise en annen tid enn
vanlig tid. (Tid nr. 2).

Innstilling av dual tid
Trykk D for å øke tiden med 30 minutter
eller B for å redusere tiden med 30
minutter.
12/24 timers format styres av hva som
er valgt for vanlig tid.

STOPPEKLOKE MODE

Stoppeklokken kan måle medgått tid,
mellom tid og to slutt tider. Den har en
kapasitet på 23 timer, 59 minutter og
59.99 sekunder.

DUAL TID MODE

IMPORTØR:
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