
Bruksanvisning

Tryck C för att växla mellan klockans funktioner.
Tryck L för att tända bakgrundsbelysningen

4. Tryck C för att flytta markören till nästa position.

5. Repetera steg 3 och 4 tills din text är komplett.
• Du kan mata in upp till 8 tecken i namnfältet.

6. När du är färdig med namnet, tryck C för att komma till nummerfältet.
7. Tryck D och B för att ändra tecken i följande ordning:

Tidvisning Världstid Alarm StoppurDataminne

Modul
3189

Dagnedräknare

Tidvisning
Tidvisningsfunktionen visar aktuell tid, datum och veckodag.

Att ställa in digital tid och datum
1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A tills sekundvisningen

börjar att blinka.
2. Tryck C för att ändra valen i följande ordning:

3. Tryck D för att nollställa. 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.

• Om Sommartid är valt (indikeras med DST),  tryck D för att
aktivera(ON)/avaktivera(OF).
Tiden justeras automatiskt 1 timme vid Sommartid.

4. Varje tryck på D ökar en enhet – håll inne för snabbstegning. B minskar.
5. Tryck A när inställningen är klar.
• Datum kan ställas in mellan 1 januari 2000 och 31 december 2099
• Veckodagen visas automatiskt om rätt datum är angivet i klockan.
• Klockan gör automatiskt justering vid skottår.

Dataminne

Timer

25 poster med namn (Maximalt 8 bokstäver) och telefonnummer (Maximalt
12 siffror) kan lagras i klockans minne.Lagrade dataposter i klockans minne
sorteras automatiskt i bokstavsordning.

8. För att flytta markören till nästa position, tryck C.
9. Repetera steg 7 och 8 tills du matat in hela telefonnumret.
10. För att lagra posten, tryck A.
• Displayen visar 3 tecken och resterande tecken scrollas det från höger

till vänster. En markör (  ) visas mellan sista och första tecknet.

Visa lagrad post
Tryck D (framåt) eller B i Dataminnesfunktionen för att scrolla mellan lagrad
post, håll inne för snabbstegning.

Datum

Minuter

Sekunder

Veckodag

Timmar

PM indikator

År

Sekunder DST Stadskod

MinuterDag Månad År

Timmar

Mellanslag             A till Z                  0 till 9          .                     -

Tryck B

Tryck D

1:a siffran 8:e siffran

1:a bokstaven12:e bokstaven

Tryck C

-                                    0 till 9                          Mellanslag

Tryck D

Tryck B

Att ända lagrad post
1. Scrolla fram till den post du vill ändra med D eller B.
2. Tryck och håll inne A tills den blinkande markören visas i namnfältet.
3. Tryck C för att flytta markören till det tecken du vill ändra.
4. Tryck D eller B för att ändra till rätt tecken.
5. Avsluta med att trycka A.

Antal platser
kvar i minnet

Funktion

Nummerfält

Textfält

Att mata in ny uppgift
1. Tryck D eller B  i  Dataminnesfunktionen för att välja en

tom minnesplats.
• Om en tom plats inte visas är minnesplatserna slut och du måste
radera någon gammal datapost innan du kan lagra en ny.

2. Tryck och håll inne A tills den blinkande markören visas på displayen.
3. Tryck D eller B för att ändra tecken. Markören ändrar tecken i

följande sekvens: (Håll inne för snabbstegning.)



Att radera lagrad post
1. Scrolla fram till den post du vill radera med D eller B.
2. Tryck och håll inne A tills den blinkande markören visas i namnfältet.
3. Tryck samtidigt D och B  för att radera denna post CLR visas på displayen

som bekräftelse på att du raderat en datapost.
4. Lägg in ny post, tryck A för att avsluta.

Dagnedräkning

Världstid
Världstidsfunktionen visar tiden i 30 städer
(29 olika tidszoner) världen över.
Tidvisningen i Världstidsfunktionen är baserad
på din standardtidvisning.

Att visa tiden i annan tidszon
I Världstidsfunktionen, tryck D(österut) eller
B(västerut) för att scrolla  bland stadskoderna.
• För full information om stadskoderna

– se stadskodtabellen.
• Om tiden är felvisande kan detta bero på

att din hemstadskod är fel inställd.

Sommartid ON/OFF i
Världstidsfunktionen
1. I Världstidsfunktionen, tryck D och B

för att välja den Stadskod du vill justera.
2. Tryck och håll inne A i ca 1 sekund för

att växla mellan DST (On/Off).
• Notera att inställningen för Sommartid

ON/OFF gäller endast för vald stadskod.

DTS-indikator

Med Dagnedräkningsfunktionen kan du räkna
antalet dagar, från aktuellt datum i Tidvisnings-
funktionen till en viss händelsedag. Klockan har
5 olika Dagnedräknare, dvs 5 olika händelse-
dagar om man vill.
Varje Dagnedräknare kan ha en text på 8-
tecken. När en inställd händelsedag matchar
aktuellt datum, blinkar [DAYS]-indikatorn på
displayen i Tidvisningsfunktionen. Om Du be-
finner dig i Dagnedräkningsfunktionen blinkar
[DAYS] endast på den av de 5 olika händelse-
dagarna som matchar aktuellt datum.

Kontroll av Dagnedräknare
Tryck D i Dagnedräkningsfunktionen för att scrolla framåt och B bakåt.

Inställning av Händelsedag
1. Tryck D (+) eller B (-) i Dagnedräknar-

funktionen för att välja vilken dagnedräknare
du vill ställa in.

2. För att skriva text, tryck och håll inne
A tills den blinkande markören visas i
textfältet.

3. Tryck C för att växla mellan följande:
• Håll inne för snabbförflyttning.

Funktion

Antal dagar

Text

Händelsedag

År : Månad : Dag

4. När du är i textfältet tryck D eller B för att ändra tecken,
håll inne för snabbstegning.

5. Tryck D och B samtidigt för att ange dagens datum. CLR visas innan
dagens datum. Ställ nu in önskat datum.

6. Tryck A för att spara inställningar.
• Datum kan ställas in mellan 1 januari 1950 och 31 december 2049
• Textfältet kan bara visa 3 bokstäver.
• Displayen visar 3 tecken och resterande tecken scrollas det från höger

till vänster. En markör (  ) visas mellan sista och första tecknet.

Du kan ställa in 5 av varandra oberoende
Dagliga alarm samt Timsignal.
• Timsignalen ljuder varje hel timme

dygnet runt när den är aktiverad.
• Vid alarm ljuder en signal 10 sek på

inställd tid tills valfri knapp tryckts in.
• Det finns i alarmläget 6 vyer som

indikerar vilken funktion som är vald:
     till      Normal alarmfunktion
     Timsignal

Alarm

Funktion

Alarmtid

Alarm nummer

2. När du valt ett alarm, tryck och håll inne A tills att 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 ( - ), håll inne för snabbstegning.
5. Tryck på A när inställningen är klar.

Alarmfunktion
Alarmsignalen ljuder på inställd tid och i ca 10 sekunder.
• För att stoppa en alarmsignal, tryck valfri knapp.

Testa alarmet
I Alarmfunktionen, tryck och håll inne D.

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

ställa in enligt nedan:

Alarm ON/OFF
1. I Alarmfunktionen, tryck D för att välja

det alarm du vill aktivera/avaktivera.
2. Tryck A för att växla mellan ON/OF.
• Indikatorn för aktiverat alarm visas på

displayen i alla funktioner.
• Indikatorn blinkar när ett alarmet ljuder.

Timsignal ON/OFF
1. I Alarmfunktionen, tryck D för att välja

Timsignal.
2. Tryck A för att växla mellan ON/OF.
• Indikatorn för aktiverad Timsignal visas på

displayen i alla funktioner.

Alarm ON indikator

Alarm 1 Alarm 2 Alarm 3 Alarm 4

Alarm 5Timsignal

Alarm ON indikator

Timsignalsindikator

Funktion
Stadskod

Tid för i aktuell
stadskod

8:e siffran

ÅrMånadDag

1:a siffran
Tryck C

Mellanslag             A till Z                  0 till 9          .                     -

Tryck B

Tryck D



Referenser

Stadskodstabell

Timer
Timern kan ställas inom tiden av 1 minut till 24
timmar. En signal ljuder när Timern nått noll.
• Nedräkningen fortsätter även om

annan funktion visas.

Att använda timerfunktionen
I Timerfunktionen, tryck D för att
starta nedräkning.
• När nedräkningen nått noll ljuder en signal

under 10 sekunder och Timertiden "noll-
ställs" till förinställd tid.

• Under pågående nedräkning, tryck D för att
pausa och D åter igen för att återstarta
nedräkning.

• För att stoppa pågående nedräkning, tryck
D för att stoppa och sedan B för att
"nollställa" nedräkningen till förinställd tid.

Att ställa in timerstarttid
1. I Timerfunktionen, tryck och håll inne

A tills timmar börjar blinka.
2. För att flytta markören mellan timmar,

minuter, tryck C.
3. Tryck D (+) eller B (-) för justera blinkande

position, håll inne för snabbstegning.
• Att ställa in startvärde till 24 timmar, ställ in

0:00
4. För att avsluta, tryck A.

Timmar Sekunder

Minuter

Tangenttoner ON/OFF
Oavsett vilken funktion som är aktiv,
tryck och håll inne  C i ca 3 sekunder för att
aktivera eller avaktivera Tangenttoner

Tangentton
Tangentton funktionen ljuder varje gång någon tangent används.
• Även om funktionen avaktiveras påverkas inte klockans andra funktioner.

Tangenttons
indikator

Stoppur
Stoppuret erbjuder dig tidtagning, mellantid och
första och andra i mål.  Stoppuret kan mäta tid
upp till 23 tim, 59 min och 59.99 sekunder.
• Stoppuret startar om från noll om

maxtiden överskrides, tills den stängs av.
• 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.

AM indikering

Timmar : Minuter
Sekunder

1/100 dels
sekunder

Mätning av tid
1. Tryck D för att starta tidtagningen.
2. Tryck D för att stoppa tidtagningen.

• Du kan fortsätta tidtagning med D.
3. Tryck B för att nollställa stoppuret.

Mätning av mellantider
1. Tryck D för att starta tidtagningen.
2. Tryck B för att visa mellantiden. (SPL visas)
3. Tryck B för att ta bort mellantiden och återfå visning av tidtagning.
4. Tryck D för att stoppa tidtagning.
5. Tryck B för att nollställa stoppuret.

Mätning av två sluttider.
1. Tryck D för att starta tidtagningen.
2. Tryck B när den förste passerar "mållinjen" och notera tiden.
3. Tryck D när den andre passerar.
4. Tryck B för att visa sluttiden på den andre.
5. Tryck B igen för att nollställa stoppuret.

Mätning av tid
1. Tryck D för att starta tidtagningen.
2. Tryck D för att stoppa tidtagningen.

• Du kan fortsätta tidtagning med D.
3. Tryck B för att nollställa stoppuret.

Mätning av mellantider
1. Tryck D för att starta tidtagningen.
2. Tryck B för att visa mellantiden. (SPL visas)
3. Tryck B för att ta bort mellantiden och återfå visning av tidtagning.
4. Tryck D för att stoppa tidtagning.
5. Tryck B för att nollställa stoppuret.

Mätning av två sluttider.
1. Tryck D för att starta tidtagningen.
2. Tryck B när den förste passerar "mållinjen" och notera tiden.
3. Tryck D när den andre passerar.
4. Tryck B för att visa sluttiden på den andre.
5. Tryck B igen för att nollställa stoppuret.
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