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Generell guide
 Trykk C for å skifte fra modus til modus.
 Trykk B for lys i displayet.
 For å gå tilbake til tidvisning-modus fra andre modus, holder du inne C i to sekunder.

Tidvisnings Modus Alarm Modus Stoppeklokke ModusNedtellings Modus Dual Tid Modus

Trykk     .
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Tidvisning

Tidvisnings Modus Alarm Modus Stoppeklokke ModusNedtellings Modus Dual Tid Modus

Trykk     .

E-8

Bruk tidvisning-modus for å innstille og se tidvisning og dato.

Innstilling av tid og dato
1. Hold nede A i tidvisning-modus til sekundene er klar til å 

stilles (blinker).
2. Trykk C for å flytte blinkingen i sekvensen som er vist 

nedenfor.

Sekunder Timer Minutter

Dato Måned År
PM indikator

Ukedag

Sekunder
Timer:Minutter

Måned – Dato
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3. Når dataene som ønskes å redigeres blinker, trykk D for å forandre dataene som viste 
nedenfor.

4. Press A når du er ferdig.
 Ukedag vises automatisk i forhold til datoinnstillingen.
 Årstall kan stilles i tidsperioden 2000 til 2099.
 Urets kalender regner automatisk ut skuddår og måneders lengde. Når uret først er innstilt, bør 

det ikke være nødvendig å stille det på nytt før ved skifte av batterier.

 For å endre dette: Gjør dette:
 Sekunder  Trykk D for å nullstille til 00.
 Timer, minutter, år, måned, dato Trykk D for å øke tallet
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Skifte mellom 12- og 24-timeformatene
Trykk D i tidvisning-modus for å skifte mellom 12- og 24-timersformatene.
 Ved bruk av 12-timersformatet vil en P indikere PM  og være i displayet fra 12 på formiddagen 

til 11.59 om kvelden. AM indikeres ved fraværet av indikator i displayet.
 Ved valg av 24-timersformatet er det ingen indikator i displayet.
 Timeformatet (12/24) som velges i tidvisning vil gjelde i alle modus.
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Alarmer
Det er mulig å stille opp til fem uavhengige alarmer med time, 
minutter, måned og dato. Når en alarm er slått på, vil alarmen 
lyde på det innstilte tidspunktet. En av alarmene kan stilles med 
snooze, mens de fire andre ringer bare en gang, som vanlig.
I alarm-modus er også timesignalet, som lyder hver hele time 
når det er slått på.
 Det er 5 alarmer nummerert fra 1 til 5. Alarm 1 har også 

snooze-funksjon. Alarmene 2 til 5 kan kun brukes som 
engangs-alarmer.

 Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Alarm Modus, som 
uret kommer i ved at du trykker C (side E-4).

Alarm nummer

Alarm dato
(Måned – Dato)  

Alarm tid
(Timer : Minutter)  
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Alarm-typer
Alarm-type er avhengig av de innstillingene som gjøres.

 Daglig alarm
Still time og minutter for alarmtidspunktet. Nå vil alarmen lyde på samme tidspunkt hver dag.

 Dato-alarm
Datoalarm: Still måned, dato, time og minutter for alarmtidspunktet. Nå vil alarmen lyde på det 
spesifikke tidspunktet.

 1-måneds alarm
Still måned, dato, time og minutter for alarmtidspunktet. Nå vil alarmen lyde på samme tidspunkt 
hver dag i den måned som du valgte.

 Månedlig alarm
Still dag, time og minutter for alarmtidspunktet. Nå vil alarmen lyde hver måend på samme dato 
og klokkeslett.
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Innstilling av alarm-tid
1. Trykk  D  i  alarm-modus  for  å  velge  en  alarm.

 Sett en engangs-alarm ved å få frem displayet til en av alarmene mellom 2  til  5. For å stille 
snooze-alarmen, hent frem displayet som viser 1.

2. Velg en alarm og hold nede A til timetallene er klar til å stilles (blinker).
 Denne operasjonen aktiverer alarmen automatisk.
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3. Trykk C for å flytte blinkingen i sekvensen som er vist nedenfor.

Timer Minutter Måned Dato

4. Når en verdi blinker, trykk D for å øke verdien.
 For å sette en alarm som ikke inkluderer måned (døgnalarm, månedlig alarm), sett x for  

måned. Trykk D til x merket  kommer frem (mellom 12 og 1), mens måned-verdien blinker.
 For å sette en alarm som ikke inkluderer dag(døgnalarm, månedlig alarm), sett xx for  dag. 

Trykk D til xx merket kommer frem (mellom slutten av måneden og 1), mens dato-verdien 
blinker.

 Hvis uret viser tid i 12-timersformatet (PM/AM) er det viktig ved innstilling av alarm å velge 
riktig (AM- ingen indikator, eller PM P indikator).

5. Press A når du er ferdig.
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Alarm-operasjoner
Alarmen lyder i ti sekunder uansett hvilket modus uret er i. Snooze-alarmen vil gå på hvert femte 
minutt opp til sju ganger eller til den blir slått av. (side E-14).
 Trykk en av urets knapper for å stoppe alarmen. 
 Forholdene nedenfor avlyser 5-minutterintervallene til snooze-funksjonen:
 Hvis uret står i endrings mode for tidvisning (side E-6)
 Viser alarm 1 innstillings skjerm (side E-11)

Testing av alarmen
 Hold nede D i alarm-modus.
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Slå av og på alarmen 2 til 5 og timesignalet

1. Velg en av alarmene 2 til 5 eller timesignalet (:00) i alarm-
modus ved å trykke D.

2. Trykk A for å skifte mellom av og på.
 På/av-status for alarmene 2 til 5 og timesignalet vises langs 

nedre del av displayet.
 Indikatorene vises i alle modus.
 En alarms indikator blinker når alarmen lyder.

Indikator for timesignal på

Alarm på indikator
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Valg av alarm 1
1. Velg alarm 1 i alarm-modus ved å trykke på D.
2. Trykk A for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene som vist nedenfor.

Snooze på indikator ( ) og Alarm1 på indikator

Engangs
alarm på

Alarm avSnooze 
alarm på

Trykk     .

 Snooze på indikator ( ) og Alarm1 på indikator vises i alle modus.
 SNZ ALM-indikatoren ( ) blinker i 5-minutterintervallene.
 Alarm-indikatoren (alarm 1 på og/eller snooze på) blinker mens alarmen lyder.
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Nedtelling
Nedtelleren kan stilles inn mellomett minutt til 24 timer. En alarm 
lyder når nedtelleren kommer til null.
 Man kan også velge auto-gjentak, som automatisk restarter 

nedtellingen fra den opprinnelige innstilte verdien når 
nedtellingen kommer til null.

 Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Alarm Modus, som 
uret kommer i ved at du trykker C (side E-5).

Bruk av nedtelleren
Trykk D i nedteller-modus for å starte nedtelleren.

 Når nedtelleren kommer til null og auto-gjenkall er slått av, vil alarmen lyde i ti sekunder, 
eller til den stoppes ved å trykke på en av knappene. Nedtelleren resettes automatisk på den 
innstilte verdien etter at alarmen er ferdig.

Sekunder

Minutter

Timer
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 Nedtellingen forsetter selv om uret skifter til et annet modus.
  Trykk D for å sette en nedtelling på pause. Trykk D igjen for å fortsette nedtellingen.
 For å avslutte en nedtelling, trykker du først på D (pause) og deretter på A. Nå vil nedtelleren 

gå tilbake til den opprinnelige start-innstillingen.

Innstilling av nedtellerens start-tid
1. Hold nede A i nedtellings-modus til timetallene er klar til å 

stilles (blinker).
2. Trykk C for å flytte blinkingen mellom timer og minutter.
3. Når en verdi blinker, trykk D for å øke verdien.
 For å sette startverdien til nedtelleren til 24 timer må den 

nullstilles 0:00.
4. Press A når du er ferdig.
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Slå av og på auto-gjentak
1. Hold nede A i nedtellings-modus til timetallene er klar til å 

stilles (blinker).
2. Trykk B for å skifte mellom auto-gjentak på ( vises i 

displayet) eller av (  vises ikke i displayet).
 Vær oppmerksom på at også lyset går på når du trykker B i 

operasjonen ovenfor.
 Når nedtellingen er kommet til null når autogjentak  er på, vil 

alarmen lyde, men nedtellingen begynner automatisk på nytt 
fra begynnelsen av. Nedtellingen kan stoppes ved å trykke D og 
deretter tilbakestille dem stil starttid ved å trykke A.

 Indikatoren for auto-gjentak kommer kun frem i nedteller-
modus.

Auto-gjentak indikator 
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Stoppeklokke
Stoppeklokken kan måle forløpt tid, mellomtid og to sluttider.
 Målingene viser i displayet opp til 23 timer, 59 minutter, 59.99 

sekunder.
 Hvis stoppeklokken når grensen for målegrensen på 24 timer, 

vil den begynne på nytt fra null.
 Stoppeklokke-målinger fortsetter selv om uret skifter til et 

annet modus.
 Hvis uret skifter fra stoppeklokke-modus mens en rundetid 

står i displayet, vil den forsvinne og målingen av forløpt tid vil 
komme tilbake.

 Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Stoppeklokke 
Modus, som uret kommer i ved at du trykker C (side E-5).

1/100 sekund

Sekunder

Minutter

Timer

E-2424

LYS
Lys-funksjonen benytter en lysdiode (LED) og et lett panel som 
sprer lyset og lyser opp hele displayet.
 Se "Forhåndsregler ved bruk av lys-funksjonen" på side E-24 

for mer informasjon.

Slå på lyset manuelt
Trykk B i hvilket som helst modus for at displayet skal lyse opp 
i ca. ett sekund.
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TEKNISKE REFERANSER
Dette avsnittet inneholder mer detaljert og teknisk informasjon om urets operasjoner. Det 
inneholder dessuten informasjon om viktige forholdsregler om de forskjellige funksjonene.

Autoretur-funksjonen
Hvis en funksjon er under innstilling og urets knapper så forblir urørt i noen minutter, vil uret 
selv automatisk lagre alt som er justert opp til da og gå ut av innstillings-funksjonen.

Hvordan stille inn og finne frem til data
D knappen brukes til å bla gjennom alternativene i displayet. Blaingen gå hurtigere hvis 
knappene holdes inne.
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Dualtid
Dualtid-modus viser tiden i en annen tidssone enn den du oppholder deg i til vanlig.
 I dualtid-modus er sekundene synkrone med sekundene i tidvisning-modus.

Innstilling av dualtid
1. Trykk C for å komme inn i dualtid-modus (side E-5).
2. Hold nede A i dualtid-modus til sekundene er klar til å stilles 

(blinker).
3. Trykk C for stille inn. Sekvensen er som vist nedenfor.

Timer Minutter

4. Trykk D for å øke verdien.
5. Press A når du er ferdig.

Sekunder

Timer : Minutter
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Måling av tid med stoppeklokken
Medgått tid

Start Stop Re-start Stop Nullstill

Start Mellomtid
(SPL vises)

Fortsett Stop Nullstill

Start Mellomtid Stop Fortsett Nullstill

Mellomtid

To sluttider

Første løper 
i mål.
Viser tiden til
første løper.

Andre løper 
i mål.

Viser tiden for
andre løper.
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Forholdsregler ved bruk av lys-funksjonen
 Det kan være vanskelig å se om lys-funksjonen fungerer, om uret er utsatt for sollys.
 Lyset går av om en alarm lyder.
 Hyppig bruk av lyset forkorter batteriets levetid.

E-2727

Spesifikasjoner
Nøyaktighet ved normaltemperatur:  ±30 sekunder pr måned
Tidvisning: Timer, minutter, sekunder, p.m. (P), måned, dato, ukedag

tid system: 12-timer og 24-timers format
Kalendersystem: Full autokalender forhåndsprogrammert for perioden 2000 til 2099.

Alarms: 5 Multi-funksjonalarmer (fire engangs alarmer; en snooze/engangs alarm); Timesignal
 Alarm type: Daglig alarm, Dato alarm, 1-måned alarm, Månedlig alarm
Nedtelling

Måleenhet: 1 sekund
Måleområde: 1 minutt til 24 timer (1-minutts trinn og 1-times trinn)
Annet: Autogjentak funksjon

Stoppeklokke
Måleenhet: 1/100 sekund
Målekapasitet: 23:59’ 59.99’’
Målings typer: Medgått tid, mellomtid, 2 slutt-tider
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Dual Tid: Timer, minutter, sekunder, p.m. (P)
Annet: Lys (light-emitting diode)

Batteri: Ett lithium batteri (Type: CR2025)
Ca. 10 år med type CR2025 (Forutsetter max. 1 alarm operasjon på 10 sekunder pr. dag og 1 
lys operasjon på 1.5 sekunder pr. dag)
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