
1

BRUKSANVISNING
MODELL: G-3010/G-3011/G-3200

    G-3210/G-3310
MODUL NR.: 2453/2454/2642

GENERELL INFO
• Trykk C for å flytte fra mode til mode (funksjon til funksjon).
• Stå i hvilke som helst mode og trykk L for å lyse opp displayet.

Stå i denne mode for å se og stille
inn vanlig tid og dato. Også for å
velge farge i displayet.

TIDSVISNINGS MODE

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

inne A til sekundene begynner å
blinke.

1. Trykk C for å få andre tall til å blinke som vist
nedenfor:

1. Når tallet du ønsker å endre blinker, bruker du D
og B som forklart under:

Innstilling av: Utfør følgende:
Sekunder Trykk D for å nullstille.
DST Trykk D for å slå

sommertid av eller på.
Timer, minutter, år,
Måned, dag Bruk D (+) og B (-) for

å endre tallet.
Farge i displayet Bruk D og B for å

endre
fargeinnstillingene.

2. Trykk A for å avslutte innstillingen.

Å bytte mellom 12 og 24 timers visning
Stå i tidsvisnings mode og trykk D for å velge 12 eller
24 timers visning.
Ved 12 timers visning vil en A vises i displayet for å
indikere AM og en P vises for å indikere PM.

Daylight Saving Time (Sommertid)
DST vil skru tiden 1 time frem.

Farge i displayet
Dette uret har et tofarget LCD-panel. Dette gjør at du
kan velge utseendet på displayet. Der er 12 forskjellige
muligheter.

TELEMEMO MODE

Med telememo kan du utføre opp til
30 lagringer som hver kan inneholde
navn og tlf.nr. Lagringene blir sortert
automatisk på navn.

Å utføre en ny telememo lagring
1. Stå i telememo mode og trykk B

eller D til du kommer til en blank
side (New data screen).

• Dersom der ikke kommer frem en blank side, betyr
det at der er ikke mer plass å lagre på. Dersom du
allikevel ønsker å utføre en ny lagring, må du først
slette noen av de gamle lagringene.

2. Hold inne A til en blinkende markør ( _ ) kommer
frem i displayet i området for der du legger inn navn.

3. Bruk D og B for å endre karakteren der hvor
markøren er. Karakteren endrer seg som vist
nedenfor:

4. Når du har fått frem den karakteren du ønsker,
trykker du C for å flytte markøren til høyre.

5. Repeter punkt 3 og 4 til du har skrevet navnet ferdig.
Navnet kan bestå av opp til 8 karakterer.
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6. Når du har skrevet navnet ferdig, trykker du C så
mange ganger som nødvendig til markøren kommer
til området hvor du legger inn nummeret.

7. Bruk D og B for å endre karakteren der hvor
markøren er. Karakteren endrer seg som vist under:

8. Når du har fått frem den karakteren du ønsker,
trykker du C for å flytte markøren til høyre.

9. Repeter punkt 7 og 8 til du har lagt inn hele
nummeret. Nummeret kan bestå av opp till 12
karakterer.

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

Å finne en telememo lagring
Stå i telememo mode og trykk D eller B for å bla
gjennom alle lagringene.

Å endre en telememo lagring
1. Stå i telememo mode og bla frem til den lagringen

du ønsker å endre.
2. Hold inne A til en blinkende markør kommer frem i

displayet.
3. Bruk C for å flytte markøren frem til den karakteren

du ønsker å endre.
4. Bruk B og D for å endre karakteren.
5. Når du er ferdig med endringene trykker du A for å

lagre og avslutte.

Å slette en telememo lagring
1. Stå i telememo mode og bla frem til den lagringen

du ønsker å slette.
2. Hold inne A til en blinkende markør kommer frem i

displayet.
3. Trykk B og D samtidig  for å slette hele lagringen.
• Meldingen ”CLR” kommer frem i displayet for å

indikere at lagringen er slettet. Når slettingen er utført
vil markøren komme frem i displayet og det er klart
for å legge inn en ny lagring.

4. Legg inn en ny lagring eller trykk A for å avslutte.

ALARM MODE
Du kan stille inn 5 uavhengige daglige
alarmer. En av alarmene er en snooze-
alarm mens de 4 andre er vanlige
alarmer som lyder i 20 sekunder på
den innstilte tiden. Det gjør også
snooze-alarmen men den repeterer
hver 5. minutt opp til 7 ganger. Alarm

1 til 4 er de vanlige alarmene som indikeres med AL1,
AL 2 osv. Alarm 5 er snooze-alarm som indikeres med
SNZ. Timesignalet indikeres med SIG. Når det er slått
på vil uret pipe hver hele time.
Innstilling av alarm

1. Stå i alarm mode og trykk D for å bla frem til den
alarmen du ønsker å stille inn.

2. Når du har valgt en alarm, holder du inne A til
timetallet begynner å blinke.

3. Trykk C for å bytte mellom timetallet og minutt-
tallet.

4. Når ett av tallene blinker, trykker du D (+) eller B
(-) for å endre det.

5. Trykk A når du er ferdig med innstillingen.

Alarm operasjon
En time før alarmen skal lyde vil displayet skifte farge
hvert sekund. Du kan trykke på en av knappene for å
stoppe dette. Alarm operasjonen virker kun når uret er
i tidsvisnings mode.

Test av alarmen
Stå i alarm mode og hold inne B for å teste alarmen.

Å slå de vanlige alarmene (AL1 til AL4) og
timesignalet av eller på
1. Stå i alarm mode og trykk D for å velge AL1, 2, 3,

4 eller timesignalet.
2. Når du har valgt en av de, trykker du B for å slå

den av eller på. Et ”alarm-ikon” i displayet forteller
at alarmen er på. Et ”bjelle-ikon” forteller at
timesignalet er på.

Å slå snooze-alarmen av eller på
1. Stå i alarm mode og trykk D for å velge snooze-

alarm.
2. Trykk B for å slå den av eller på. Når alarmen er

på vil ”SNZ og et alarm-ikon” vises i displayet.

STOPPEKLOKKE MODE
Med stoppeklokken kan du måle
medgått tid, mellomtid og 2 slutt-tider.
Målingen har en kapasitet på 59 min,
59,99 sek. Når stoppeklokken
kommer til 59 min, 59.99 sek. Vil den
automatisk starte på 0 igjen helt til du
stopper den. Stoppeklokken
fortsetter selv om du går ut av
stoppeklokke mode.
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Å måle tider med stoppeklokken

NEDTELLINGS MODE

Nedtellingen kan stilles inn fra 1 min.
til 24 timer. En alarm vil lyde når
nedtellingen kommer til null. Uret er
forhåndsinnstilt på 5 min. Denne tiden
kan du selvfølgelig endre.

Å bruke nedtellingen
Stå i nedtellings mode og trykk D for å starte
nedtellingen. Når nedtellingen kommer til null, vil en
alarm lyde i 10 sekunder eller til du trykker på en av
knappene. Uret vil nå automatisk stille seg tilbake til
den innstilte tiden som du selv har valgt.
• Når nedtellingen holder på, kan du trykke D for å

pause den. Trykk D igjen for å fortsette.
• For å stoppe nedtellingen helt før den kommer til

null må du først pause den ved å trykke på D, så
trykker du B. ’uret vil nå stille seg tilbake til den
innstilte tiden som du selv har valgt.

Å stille inn nedtellingen
1. Stå i nedtellingen og hold inne A til timetallet begynner

å blinke.
2. Trykk C for å bytte mellom timer og minutter.
3. Når ett av tallene blinker, trykker du D for å øke

det eller B for å redusere det.
• For å stille tiden til 24 timer, skal displayet se slik

ut: 0:00.
4. Trykk A for å avslutte.

DUAL TID MODE (ALTERNATIV TID)

Med dual tid kan du se tiden for en
annen tidssone.

Innstilling av dual tid
1. Trykk C for å komme til dual tid

mode.

DIVERSE
Auto display
Auto display funksjonen vil si at displayet skifter farge
kontinuerlig.
Trykk hvilken som helst knapp for å stoppe auto display
funksjonen. Hold inne C for å slå på auto display
funksjonen når uret er i tidsvisnings mode.

Om lyset
Lyset bruker et EL (electro-luminescent) panel for å
få hele displayet til å lyse. Trykk L for å få lyst opp
displayet i ca. 2 sek. Lyset vil bli svakere etter lang
tids bruk. Når displayet er lyst opp, kan man høre en
”zumme-lyd”. Dette er helt normalt og betyr IKKE at
der er noe galt med uret. Hyppig bruk av lyset vil
forkorte batteriets levetid.

2. Bruk D, B og A for å stille dual tiden
• Hvert trykk på D øker tiden med 30 min. Hvert

trykk på B reduserer tiden med 30 min.
• Trykk A for å stille dual tiden lik den vanlige tiden.
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IMORTØR:

EGNE NOTATER:


