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Bruksanvisning
G-510 / G-511 / G-600 / G-601
G-520 / G-521 / G-700D

Tryck C för att växla mellan klockans funktioner.
Tryck L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder.

Tryck

Modul
2737
2738
2759

Tidvisning
I Tidvisningsfunktionen kontrollerar du aktuell tid samt justerar tiden. Klockan har
två Tidvisningsfunktioner, analog och digital.
• Tryck D för att växla mellan Tidvisningsformaten enligt nedan:

Användningen av alla modeller med modulerna angivna
ovan är identiska. Dock är modul 2737 använd till
illustrationerna i denna bruksanvisning.

Tidvisning Stoppur Analog inställningVärldstid AlarmTimer

DST/Sommartid
Tiden justeras automatiskt 1 timme vid sommartid. Du kan inte ändra ställa in
sommartid individuellt för olika tidzoner. Sommartidsinställningen påverkar alla
tidzoner.

Sommartid av/på för Digital tidvisning

Digital tid och datum
Vid inställning av den Digitala tidvisningen, tid och datum kan även inställningar
för Sommartid (DST), Hemstadskod och 12/24-timmarsformat göras.
• Tiden i Tidvisningsfunktionen och Världstidsfunktionen är synkroniserade.

Därför skall du ställa in "hemstadskoden" för den plats du normalt
befinner dig.

Inställning av digital tid och datum

PM-
indikator

Veckodag Månad - Dag Timmar:Minuter

Sekunder

1. I  Tidvisningsfunktionen, tryck och håll
inne A tills sekundvisningen börjar blinka.

2. Tryck C två gånger. Tryck B och D för att välja
Hemstadskod.

• Var noga med att först välja korrekt Hemstads-
kod innan några andra inställningar görs.

• För full information om stadskoderna
– se Stadskodtabellen.

3. Tryck C för att välja inställning enligt nedan:

4. När inställningposition blinkar, justera med B och D.

Display För att justera Tryck

Nollställa sekundvisning D

DST (Sommartid)   / D

Byta Stadskod D för att scrolla österut

och B västerut.

Timmar och minuter D ( + ) och B ( – )

12/24-timmarsvisning 12H / 24H D

Justera Årtal D ( + ) och B ( – )

Justera Månad och Dag D ( + ) och B ( – )

5. Tryck A för att avsluta.
• Om Du trycker D när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna

och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna
oförändrade.

Sekunder DST Hemstadskod Timmar Minuter

Dag Månad År 12/24-timmarsformat

1. I  Tidvisningsfunktionen, tryck och håll
inne A i tills sekundvisningen börjar blinka.

2. Tryck C en gång för att aktivera
ändringsläge för sommartid.

3. Tryck D för att växla mellan
Sommartid på  eller sommartid av .

4. Tryck A för att avsluta.
• DST visas på displayen för att indikera att

sommartid är aktiverat.
• För modul 2738 visas  på displayen för att

indikera att sommartid är aktiverat.
• Du kan ej aktivera sommartid när GMT är

vald som Hemstadskod.

Modul 2738

Analog inställning
När digitala tiden inte överensstämmer med den analoga tiden, följ
instruktionerna nedan.

Inställning av analog tid

1. Tryck C fem gånger för att aktivera
ändringsläge för Analog inställning.

2. Tryck och håll inne A tills den digitala tiden
börjar blinka på displayen.

3. Tryck D för att öka tiden 20 sekunder, håll inne
för snabbstegning.

• Visarna kan bara flyttas framåt.
• För att flytta visarna en längre tid tryck och

håll inne D tills visarna flyttar sig i hög
hastighet och tryck B. Visarna förflyttas i hög
hastighet tills antingen någon knapp trycks in,
12 timmar passerat eller ett Alarm börjar ljuda.

4. Tryck A för att avsluta.
• Sekundvisaren justeras efter klockans interna

sekundräkning.

2737 2738

2759 3344
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Världstid

Tid för vald
Hemstadskod

Stadskod Världstidsfunktionen visar tiden i 27 städer (29 olika
tidszoner) världen över.

Att visa tiden i annan tidszon
I Världstidsfunktionen, tryck D ( öst ) eller B ( väst )
för att scrolla bland stadskoderna.
´ Vald stadskod visas växelvis med aktuell tid i

Tidzonen.
• För full information om stadskoderna

– se Stadskodtabellen.
• Om tiden för annan tidszon skulle vara fel

– kontrollera tiden i din egen tidszon.

Sommartid av/på i Världstidsfunktionen

1. I Världstidsfunktionen, tryck D ( öst ) eller
B ( väst ) för att scrolla fram till den stadskod du
vill ändra till sommartid.

2. Tryck och håll inne A i ca två sekunder.
• DST visas på displayen för varje Tidzon när

sommartid är aktiverat. För modul 2738 visas  .
• Notera att sommartidsjusteringen med 1 timme,

endast gäller för den stadkod du justerade för.
• När  är vald som stadskod kan du inte

aktivera sommartid.

Timer

Timerfunktionen kan utföra nedräkning mellan
60 och 1 minut.
Klockan ger signal när timern nått noll.
• Du kan även aktivera Auto-repeat-funktion vilket

gör att timern automatiskt startar om från
startvärdet efter att nedräkning skett till noll.

• Timerns Nedräkningssignal kan aktiveras för att
ge signal under nedräkningen.

Minuter Sekunder

Auto-repeat
När Auto-repeat är aktiverat startar nedräkningen om från den inställda tiden när
Timern nått noll. Autorepeatfunktionen återstartar 8 gånger.
Om Auto-repeat är avaktiverad stoppar timern efter utförd nedräkning och den
inställda starttiden visas.
• Tryck D för att stoppa nedräkningen. Tryck D för att återuppta nedräkningen

eller A för att återställa Timern till inställd nedräkningstid.

Slutsignal
Slutsignalen ljuder när nedräkningen nått noll.
• När Nedräkningssignalen är avaktiverad ljuder Slutsignalen i tio sekunder

eller tills någon knapp trycks in.
• När Nedräkningssignalen är aktiverad ljuder Slutsignalen i ca en sekund.

Nedräkningssignal
Nedräkningssignalen ljuder i olika steg under nedräkningen för att indikera
återstående tid enligt nedan:
• När nedräkningen når en av de sista fem minuterna avger klockan en kort

signal.
• När 30 sekunder återstår avger klockan 4 korta signaler.
• För varje av de 10 sista sekunderna i nedräkningen avger klockan en kort

signal.
• Om nedräkningstiden är längre än 6 minuter avger klockan en kort signal för

varje av de 10 sista sekunderna innan 5 minuter återstår. När 5 minuter
återstår ljuder 4 korta signaler.

1. När starttiden visas I Timerfunktionen, tryck och
håll inne A tills Timmar börjar blinka.
2. Tryck C för att växla mellan inställningarna

enligt nedan:

3. Tryck B och D för att ändra enligt nedan:

För att justera Display Tryck

Timmar, Minuter D (+) och B (-)

Autorepeat D för att aktivera (  ) eller

avaktivera (  )

Nedräkningssignal D för att aktivera (ON) eller avaktivera (OF)

4. Tryck A för att avsluta.
• Du kan utföra steg 1 och 2 när du önskar se inställningarna för Auto-repeat

och Nedräkningssignal.

Att använda Timertid

Att ställa in Timerfunktionen

Starttid Auto-repeat

Nedräkningssignal

I Timerfunktionen, tryck D för att starta
nedräkningen.
• Nedräkningen fortsätter även om du

använder någon annan av klockans
funktioner.

• Tryck D för att stoppa nedräkningen.
• För att avsluta nedräkningen tryck D (paus)

och sedan A.

Stoppur

En signal bekräftar start och stopp. Stoppuret kan
mäta tid upp till 59 minuter, 59 sekunder och 99
hundradelar.
• Tidtagning över denna maxtid fortsätter

börjar om från 0'00'00.
• Tidtagning fortsätter även om du använder

någon annan av klockans funktioner.
• Om du växlar till en annan funktion när en

mellantid visas kommer den att förloras och
tidtagningen fortsätter.

Tidtagning
1. Tryck D för att starta stoppuret.
2. Tryck D för att stoppa.
3. Tryck D för att återuppta tidtagningen
4. Tryck A för att nollställa stoppuret.

Mätning av mellantid
1. Tryck D för att starta stoppuret.
2. Tryck A för att stoppa stoppuret.
3. Tryck A för fortsatt tidtagning
4. Tryck D för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck A för att nollställa stoppuret.

Mätning av två sluttider
1. Tryck D för att starta stoppuret.
2. Tryck A när den förste löparen passerar

mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck D när den andre löparen passerar

mållinjen.
4. Tryck A för att visa den andre löparens

sluttid på displayen.
5. Tryck A igen för att nollställa.

Minuter Sekunder

1/100-sekund
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Alarm

Fem av varandra oberoende dagliga alarm kan stäl-
las in med timmar, minuter. Ett av alarmen kan fung-
era som ett snoozealarm (med repetition), de andra 4
är engångsalarm. Vid alarm ljuder en signal 10 sek-
under på inställd tid tills valfri knapp tryckts in. Du kan
även ange en text för Alarmen.
Klockan har även Timsignal som ger två korta
signaler varje hel timme.
• De 5 alarmen är numrerade från till 

och . Timsignalen indikeras med  och
ljuder varje hel timme dygnet runt när den är
aktiverad.

Inställning av alarm

1. I Alarmfunktionen, tryck D för att scrolla fram till
det alarm du önskar justera visas.

Alarmtid
(Timmar : Minuter)

Alarmnummer

På (ON) / av (OF)

• Snoozealarmet (  ) upprepas med 5 minuters
mellanrum.

2. När du valt ett alarm, tryck och håll inne A tills timsiffrorna blinkar. Alarmet
aktiveras nu automatiskt.

3. Tryck C för att flytta markören mellan Timmar och Minuter.
4. För att ändra värde, tryck D ( + ) och B ( - ).
• Om 12-timmarsformat är aktiverat, var noga att kontrollera

PM-indikatorn ( P visas för p.m. ).
5. Tryck A för att avsluta.

Alarmfunktion
När tiden för inställt alarm nåtts, ljuder alarmsignalen i ca 20 sekunder eller till
alarmsignalen stängs av.
• Tryck på någon knapp för att avaktivera alarmsignal.
• Följande operationer under 5-minutersintervallet mellan SNZ-alarmen

avaktiverar SNZ-funktionen.
Aktivera Tidvisningsfunktionen
Visa displayen för SNZ-funktionen
Ändra Sommartid på/av för Hemstadskoden i Världstidsfunktionen.

Testa alarmet
I Alarmfunktionen, tryck och håll inne D.

Alarm av/på
1. I Alarmfunktionen, tryck D för att välja Alarm.
2. Tryck A för att avaktivera/avaktivera (ON/OF)

Alarmet.
• Ett aktivt Alarm indikeras med  till  på

displayen.
• Snoozealarmet indikeras på displayen i klockans

alla Funktioner med .
 blinkar under 5-minuters snoozeintervall.

• Indikatorn för Alarm på visas i klockans alla
funktioner om ett Alarm är aktiverat.
Indikatorn blinkar när ett Alarm ljuder.

Timsignal av/på

1. I Alarmfunktionen, tryck D för att välja
Timsignal – .

2. Tryck A för att växla mellan ON/OFF.
• Indikatorn för Timsignal visas i klockans alla

funktioner.

indikator,
Alarm på

Snoozealarm-
indikator

på (ON) / av (OF)

indikator, Alarm på

Modul
2738

Modul 2738

indikator,
Timmsignal på

på (ON) / av (OF)

Referenser

Grafisk display

Funktion Display A Visar Display B Visar
Tidvisningsfunktionen Sekunder Minuter

Världstidfunktion Sekunder Minuter

Timerfunktionen Minuter Sekunder

Stoppursfunktionen Sekunder 1/10-sekund

Alarm - -

Analog inställning - -

Tidvisning
• Om Du trycker B sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs

sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är inom 00 till 29
är minutsiffrorna oförändrade.

• Veckodagen ställs automatiskt in enligt det datum du anger.
• Årtal kan ställas in mellan år 2000 och 2039.
• Klockans autokalender tar även hänsyn till skottår.

Världstid
• Tiden i Världstidsfunktionen visar tidsskillnad mellan Greenwich Mean Time

och annan tidszon (baserat på inställningarna i Tidvisningsfunktionen).

Bakgrundsbelysning
Tryck B i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder.
• Bakgrundsbelysningen kan vara svår att se i solljus.
• Bakgrundsbelysningen släcks när ett alarm ljuder.

Grafisk
display A

Grafisk
display B

Grafisk
display B

Modul 2737 Modul 2738
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Stadskodstabell

• Import and trade in the new age!
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