
BRUKSANVISNING
MODELL: G-101

MODUL NR.: 2327

GENERELT
· Trykk C for å flytte fra mode til mode. (Mode=funksjon).
· Uansett hvilke mode uret er i (utenom når du stiller uret) kan du trykke L for å få det digitale displayet til å lyse.

1. Stå i kalender mode og hold inne B i ca. 2 sekunder, til
«ADJ» og årstallet begynner å blinke i displayet. Husk å
holde knappen inne til årstallet begynner å blinke.

2. Når et av tallene er valgt, (blinker), trykker du C for å
høyne tallet. Hold knappen inne for hurtigstilling.

3. Trykk B for å velge et annet tall som vist på figuren over.
· Ukedagen blir automatisk stilt i forhold til den dato som

er stilt på klokken.
· Datoen kan stilles inn fra 1. januar 1995 til 31. desember

2039.

TIDVISNINGS MODE
Minutt-viseren flytter seg 1/3-dels minutt hver gang
sekundene i det digitale displayet når 00, 20 og 40 sekunder.

KALENDER MODE

1. Stå i tidvisnings mode og hold inne B i ca. 2 sekunder,
til “ADJ” og sekundene begynner å blinke i displayet.
Husk å holde knappen inne til sekundene begynner å
blinke.

2. Når sekundene blinker, kan du trykke C for å nullstille
de.

3. Trykk B for å velge et annet tall som vist på figuren
over.

4. Når et av tallene er valgt, (blinker), trykker du C for å
høyne tallet. Hold knappen inne for hurtigstilling. Trykk
C for å velge mellom 12 eller 24 timers visning.

Innstilling av viserne
Hvert trykk på A vil flytte viserne 20 sekunder fremover.
Hold inne knappen for hurtigstilling.

OM LYSET
Trykk L for å få lyst opp det digitale displayet i ca. 2 sekunder.
· Lyset vil bli svakere etter lang tids bruk.
· Uret vil gi fra seg en «hørbar» lyd/zumming når lyset er

på. Dette er helt normalt og indikerer IKKE at der er noe
galt med uret.

· Hyppig bruk av lyset vil korte ned batteriets levetid.

Når alarmen er slått på, vil alarmen pipe i ca. 20 sekunder
hver dag på den innstilte tiden.

Innstilling av alarm tid
1. Stå i alarm mode og hold inne B i ca. 2 sekunder, til

«ADJ» og timetallet begynner å blinke i displayet. Husk
å holde knappen inne til timetallet begynner å blinke.

2. Når et av tallene er valgt, (blinker), trykker du C for å
høyne tallet. Hold knappen inne for hurtigstilling.

3. Trykk B for å velge et annet tall som vist på figuren over.
· 12/24 timers format er det samme i alarm mode som det

du har valgt for vanlig tidvisning.
· Når du først har begynt å stille inn alarm tid, vil alarmen

automatisk bli slått på.

Hvordan stoppe alarmen
Trykk på en av knappene dersom du ønsker å stoppe alarmen
manuelt.

Hvordan slå av eller på alarmen
Stå i alarm mode og trykk B for å slå alarmen av eller på.

ALARM MODE

Test av alarm
Hold inne C for å teste alarmen.



STOPPEKLOKKE MODE
Med stoppeklokken kan du måle
medgått tid. Den kan måle opp til 23
timer 59 minutter og 59 sekunder. Måle-
enheten for den 1. timen er 1/100
sekund. Etter det vil måle-enheten vær
1 sekund.
1. Trykk B for å starte stoppeklokken.
2. Trykk B igjen for å stoppe den.
· Du kan repetere punkt 1 og 2 så

mange ganger du ønsker.
· For å nullstille stoppeklokken må

du holde inne B.

DUAL TID MODE (ALTERNATIV TID)
Med denne funksjonen kan du vise tiden i en annen tidssone.
(Tid nr. 2).

1. Stå i dual tid mode og hold inne B i ca. 2 sekunder, til
“ADJ” og timetallet begynner å blinke i displayet. Husk
å holde knappen inne til timetallet begynner å blinke.

2. Når et av tallene er valgt, (blinker), trykker du C for å
høyne tallet. Hold knappen inne for hurtigstilling.

3. Trykk B for å velge et annet tall som vist på figuren over.
· Sekundene i dual tid mode er synkronisert med sekundene

i vanlig tidvisnings mode.

IMPORTØR:

www.casiowatch.no


