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Om bruksanvisningen

 Avhengig  av  hvilke  modell  du  har,  vil  teksten  i  
displayet  være  enten  mørk  mot  lys  bakgrunn  eller  
lys  mot  mørk  bakgrunn. Alle eksempler i denne 
bruksanvisningen bruker mørke tegn mot lys bakgrunn.

 Urets knapper nevnes i denne bruksanvisningen med 
bokstaver som vist i illustrasjonene.

 Hvert hovedavsnitt i denne bruksanvisningen tar for seg 
et av urets Modus. Ytterligere teknisk informasjon finnes 
i avsnittet "Referanser".

 For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret 
bør du lese "Forholdsregler i forbindelse med bruk" og 
"Vedlikehold av uret".

 Ta vare på denne manualen for seinere bruk.

(Lys)

(Lys)

N-1

Innhold

Generell Guide ..........................................................................................................N-4

Tidvisning ..................................................................................................................N-6

Stoppeklokke .............................................................................................................N-8

Tilbakekallings Modus .............................................................................................N-18

Nedtelling ................................................................................................................N-22

Alarmer ....................................................................................................................N-25

Dual Tid ...................................................................................................................N-32

Dual Tid ...................................................................................................................N-32

Lys........................................................................................................................... N-33

Referanse ................................................................................................................N-36

Spesifikasjoner ........................................................................................................N-43

Forholdsregler ved bruk ..........................................................................................N-45

Vedlikehold ..............................................................................................................N-55

N-2

Referanseliste over funksjoner
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Trykk C.

Generell guide

 Trykk C for å skifte fra modus til modus.
 Trykk L for å lyse opp displayet.

Tidvisnings Modus

▲
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Stoppeklokke Modus

Dual tid Modus Alarm Modus Nedtellings Modus.

Tilbakekallings Modus

▲

▲▲

▲▲
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Tidvisning

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.

Ukedag

måned - dag

TimerSekunder 12/24-Timer 
Format

Dag Måned År

Minutter

Time: Minutter Sekunder

PM indikator

År
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dataene som viste nedenfor.
4. Trykk A når du er ferdig.
 Timeformatet (12/24) som velges i tidvisning vil gjelde i alle Modus.
 Ukedag vises automatisk i forhold til datoinnstillingen.

Innstillinger
Sekunder
Timer, minutter
12/24-Timers 
Format
År, måned, dag

Bruk av urets knapper
Trykk D for å nullstille til 00.
Benytt D (+) og B (–) til å skifte innstillingene. 
Trykk D for å skifte mellom 12- og 
24-timersformat for tidvisning (12H/24H).
Benytt D (+) og B (–) til å skifte innstillingene. 

Display

3. Når dataene som ønskes å redigeres blinker, trykk D eller B for å forandre 
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Stoppeklokke

Denne 1/100-sekund stoppeklokken kan måle forløpt 
tid og runde/mellomtider. Stoppeklokken benytter de 
data som mates inn, samt et pacersignal til å kalkulere 
avstanden som dekkes ved jogging eller løping. 
Målingene (tid og distanse) er lagret i minnet.
 Stoppeklokke-målinger fortsetter selv om uret skifter til 
et annet modus.

 Skiftes modus mens en rundetid eller mellomtid er i 
displayet, vil denne ikke bli lagret, men stoppeklokken 
vil fortsette internt.

 Stoppeklokke-målinger foregår i stoppeklokke-modus 
C (side N-5).

Tid i Tidvisnings Modus

1/100 sekund

Sekunder

Timer

Minutter

Gjenstående minne
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Hvordan stoppeklokken fungerer 
Der er 2 måter du kan bruke stoppeklokken på: måling av tid og runde-/mellomtid 
som på en standard stoppeklokke (Se "Måling av tid med stoppeklokken" (side 
N-10)), og til å måle distansen tilbakelagt ved jogging eller løping. For å benytte 
stoppeklokken til å måle distanse, må punktene nedenfor først utføres.
1. Still inn basisdata. Se "Basisdata" på side N-12.
2. Slå på pacer signalet. Se "Slå av og på pacer signalet" på side N-17.

Merk
 For at uret skal måle korrekt distanse er det nødvendig at basisdataene er 
nøyaktige og at fremdriften er i tråd med pacersignalet som klokken gir fra seg.

 Se side N-40 for informasjon om hvilke type data som lagres i urets minne når du 
bruker stoppeklokken.

 Bruk Tilbakekall Modus (side N-18) for å se data som er lagret i minnet. 
 Distansedata kan kun sees i Tilbakekall Modus. Det kommer ikke frem i 
Stoppeklokke Modus.

Stoppeklokke Modus

Dual tid Modus Alarm Modus Nedtellings Modus.

Tilbakekallings Modus

s
Trykk C.

Generell guide

• Trykk C for å skifte fra modus til modus.
• Trykk L for å lyse opp displayet.

Tidvisnings Modus

ss

ss

s
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Måling av tid med stoppeklokken

Merk
 Trykkes D når en utfører en runde/mellomtids måling, gjør at tiden i displayet 
fryses i ca. 8 sekunder. Runde/mellomtiden vil stå i displayet i åtte sekunder, 
deretter kommer målingen tilbake i displayet.

 Under målinger vil øvre del av displayet vise timer og det gjeldene runde/
mellomtidsnummeret, mellomområdet i displayet viser gjeldende mellomtid og 
nedre del viser gjeldene rundetid.

 Når pacer signalet er aktivert, vil det lyde de første 30 sekundene av en tidmåling. 
Etter det vil den lyde i 30 sekunder hver gang du trykker A.

NullstillNeste Runde/
mellomtid

B
Start Stop

Forløpt tid

Re-start Nullstill
B

Stop
B B D

Runde/mellomtider
B
Start Runde/mellomtid

D
Stop

D B D
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 Hvis pacer signalet ikke lyder, selv om det er aktivert, trykk A for å forandre 
posisjonen for rundetid og mellomtid i displayet. Nå skal pacer signalet lyde.

Valg av stoppeklokke-skjerm format
Nedenfor vises hvordan posisjonen på mellomtid og rundetid kan kontrolleres i 
stoppeklokke-displayet.

 Runde/mellomtidsindikatoren benytter piler til å vise plasseringen til runde/mellom/
forløpt-tid.

Runde/mellomtid nr

Mellomtid Rundetid Mellomtid Mer enn 10 timer

Trykk A.

Rundetid Timer
Minutter

Sekunder

Runde/
mellomtid 
indikator 
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 Når du først starter en stoppeklokke operasjon ved å trykke B, vil både den midtre 
og nedre del av displayet vise minutter, sekunder og  1/100 sekund. Når tiden som 
vises i den nedre del av displayet er større enn 60 minutter, vil display formatet 
endres til å vise timer, minutter og sekunder. Når tiden som vises i den midtre 
del av displayet er større enn 10 timer, vil display formatet endres til å vise timer, 
minutter og sekunder.

Basis Data
Begrepet "basis data" referer til oppsettet for pacer signalet, og informasjonen om 
skrittlengden. 

Viktig!
 Basis data kan ikke redigeres mens stoppeklokken er i gang. Målingen må stoppes 
og stoppeklokken nullstilles, før det er mulig å redigere basis data.

 Når du ønsker å endre skrittlengde enheten, må du først nullstille den kumulative 
total skjermen til null. Se side N-21 for info om hvordan dette gjøres.

 Husk å forandre basis data hvis uret skifter bruker.
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Pacer signal
Pacer signalet på dette uret piper i tråd med den innstilte pacer verdien som du har 
satt. Pacer verdien kan benyttes til å holde jevn fart ved jogging og løping. Pacer 
signalet kan slås av, når det ikke er i bruk. 
 Pacer verdien som stilles inn bestemmer antall pipelyder pr. minutt.
 Aktiveres pacer signalet, vil uret pipe som spesifisert av pacer verdien.
 Pacer verdien kan stilles i intervallet fra 100 til 200 slag pr. minutt, i enheter på 5.
 Pacer funksjonen kan deaktiveres ved å sette pacer verdien til ----. Når pacer 
indikatoren er satt til ---- vil uret ikke kalkulere distansen.

Skrittlengde
Det kan velges centimeter (CM) eller inches (In) som skrittlengde enhet. Den 
måleenhet som velges her vil også brukes i distanseverdien i Stoppeklokke Modus 
og Tilbakekall Modus, som vist nedenfor.
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Innstillingsområde:
40 til 190 cm
16 til 76 in

Innstillings økning
5 cm
2 in

Distanse enhet
Kilometer (km)
Miles (mi)

 Det følgende eksempelet viser hvordan du regner ut verdiene for denne 
innstillingen.

 239 skritt kreves for å løpe rundt en 300 meter bane.
 300 (meter)    239 (skritt) = 1,255 (ca. 125 cm)
 239 skritt kreves for å løpe rundt en 330 yard bane.
 330 (yards)  239 (skritt) x 36 = 49,70 (ca. 50 inches)

Skrittlengde enhet
Centimeter (CM)
Inches (In)
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Konfigurering av basis data
1. Når skjermen for Stoppeklokke Modus viser bar 

null (0 H00’00’’00), hold inne A til pacer verdien 
kommer frem og blinker i displayet. Dette er 
innstillingsdisplayet.

2. Trykk C for å flytte blinkingen i sekvensen som er vist 
nedenfor.

3. Når dataene som ønskes å redigeres blinker, trykk D 
eller B for å forandre dataene som viste nedenfor.

Skrittlengde enhet

Pacer verdi Pacer signal

Skrittlengde

l l l l llllllllll
l l l l
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Innstillinger
Pacer verdi 
 

Pacer signal 
 

Skrittlengde
Skrittlengde 
enhet

Display
 
 

 
 

 

Bruk av urets knapper
Benytt D (+) og B (–) til å skifte innstillingen.
 Velges ---- deaktiveres pacer signalet.

Trykk D for å skifte mellom pacer signalet på 
(ON) og av (OFF).

Benytt D (+) og B (–) til å skifte 
innstillingene. 
Trykk D for å velge mellom centimeter (CM) 
eller inches (In).

 Når pacer signalet er aktivert, vil pacer signalet lyde i tråd med pacer verdien 
når displayet for pacer signalet eller pacer verdien er fremme.

4. Trykk A når du er ferdig.
 Hvis det ikke er mulig å redigere skrittlengden: nullstill akkumulert total (side N-21).
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Slå av og på pacer signalet
1. Når skjermen for Stoppeklokke Modus viser bar 

null (0 H00’00’’00), hold inne A til pacer verdien 
kommer frem og blinker i displayet. Dette er 
innstillingsdisplayet.

2. Trykk C en gang for å få frem displayet for innstilling 
av verdien for pacer signalet.

3. Trykk D for å skifte mellom pacer signalet på (ON) og 
av (OFF).
 En pacer indikator ( ) vises når pacer signalet er 
aktivert.

4. Trykk A når du er ferdig.

l l l lllllllll
l l

l l l
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Tilbakekallings Modus

Benytt Tilbakekall Modus for å tilbakekalle og slette 
lagrede data i Stoppeklokke Modus.
 Stoppeklokke-data er lagret i "logger" som opprettes 
automatisk av uret. Se "Minnestyring" på side N-38 for 
mer informasjon. 

 Tittel-displayet til den nyeste loggen kommer først frem 
når uret går til Tilbakekall Modus.

 Loggnummer er automatisk gitt og begynner fra 01.
 Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Tilbakekall 
Modus, som uret kommer i ved at du trykker  C (side 
N-5).

Å tilbakekalle stoppeklokke data
I Tilbakekall Modus brukes A til å bla gjennom loggtitler, 
starter fra den nyeste, som vist nedenfor. Når tittelen på 
den ønskede logg er i displayet, benytt D (+) og B (–) 
til å bla gjennom dataene i loggen. 

Distanse tilbakelagt

Logg nummer Opprettet dato 
(Måned - Dag)

Loggtittel display
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 Displayet for akkumulert total viser den samlede distanse siden siste nullstilling av 
akkumulert total-distanse (side N-21).

Trykk B.

▲ ▲▲ ▲

Trykk D.
Mellomtid

Runde/mellomtid nr
BEST indikator

▲
▲

Akkumulerings Skjerm

▲

Trykk A.

Loggtittel display

Skjerm for Datasett for 
stoppeklokke

Skjerm for 
beste rundetid

Rundetid

▲

▲
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 Plasseringen av runde/mellomtider i displayet (mellomområdet eller nedre del av 
displayet) i stoppeklokkens datasett-display bestemmes av displayformatet som 
sist ble valgt i Stoppeklokke Modus. 

 BEST-indikatoren identifiserer datasettet som inneholder den beste rundetiden i 
loggen.

 Hvis beste rundetid slettes automatisk når loggen er full, vil ikke BEST-indikatoren 
overføres til den nest beste rundetiden. Se "Minnestyring" på side N-38 for mer 
informasjon om automatisk sletting av data.

 Enheten som brukes i kalkuleringen av distanse er den samme som er valgt ved 
innstilling av skrittlengde, som vist i tabellen nedenfor. Se "Å konfigurere dine Basis 
Data" (side N-15) for mer info.

Valgt skritt Enhet Distanse Enhet
CM (centimetre) km (kilometer)
In (inches) mi (miles)
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Sletting av en logg
1. I Tilbakekall Modus må du få frem tittelskjermen til loggen som ønskes slettet.

 Se “Å nullstille Kumulativ Total skjermen"” under for info om hva som skjer når du 
velger Kumulativ Total skjermen her. 

2. Hold inne B og D til uret piper og CLR stopper og blinke i displayet.
 Dette sletter hele loggen og alle dataene i den. Å slette en logg endrer ikke den 
kumulative distanse verdien.

Å nullstille akkumulerings skjermen
1. I Tilbakekall Modus må du få frem skjermen for Kumulativ Total.
2. Hold inne B og D til uret piper og CLR stopper og blinke i displayet.
 Dette nullstiller kumulativ total distanse til null, uten å slette noen logger eller data 
sett. En ny kumulativ Total vil starte neste gang du bruker stoppeklokken. 
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Nedtelleren

Nedtelleren kan stilles i området mellom 1 minutt til 100 
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.

 Nedtellings funksjonene er tilgjengelig i Netellings 
Modus, som du kommer til ved å bruke C (side N-5).

Innstilling av nedtellerens start-tid
1. Hold nede A når nedtellerens start-tid er fremme i 

displayet til timetallene er klar til å stilles (blinker).

Timer

Minutter

Sekunder

Tid i Tidvisnings Modus
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 Hvis nedtellerens starttid ikke vises i displayet, se "Bruk av nedteller-timeren" for 
hvordan man får det frem i displayet.

2. Trykk C for å flytte blinkingen mellom timer og minutter.
3. Bruk D (+) og B (-) for å endre innstillingen.

 For å sette startverdien til nedtelleren til 100 timer, sett  tiden til 0:00.
4. Trykk A når du er ferdig.

Bruk av nedtelleren
Trykk B i Nedtellings 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 går 
automatisk tilbake til den innstilte start-tiden når alarmen er ferdig.

 Trykk B for å sette en nedtelling på pause. Trykk B igjen for å fortsette 
nedtellingen.

 For å avslutte en nedtelling, trykker du først på B(pause) og deretter på D. Nå vil 
nedtelleren gå tilbake til den opprinnelige start-innstillingen.
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Å slå av og på Auto Repeat
Når nedtellerens start-tid vises iNedtellings Modus 
skjermen, holder du inne D i ca. 2 sekunder for å slå på 
Auto Repeat (  vises) eller av (  vises ikke). 
 Når auto-repeat er aktivert, vil en alarm lyde og 
nedtellingen vil starte på nytt når nedtellingen kommer 
til null. Du kan stoppe nedtellingen ved å trykke B, og 
manuelt stille den tilbake til start tiden ved å trykke D. 

 Auto-repeat funksjonen repeterer opp til 7 ganger.

Auto Repeat på indikator
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Alarmer

Det kan stilles fem uavhengige alarmer. 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. 
 Der er 5 alarm skjermer nummerert fra 1 til 5. Displayet 
for timesignalet indikeres med :00. 

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

Alarm nummer

Alarm tid
(Time: Minutter)

Tid i Tidvisnings Modus
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Innstilling av alarm-tid
1. Trykk D i Alarm Modus for å velge en alarm.

 Du kan bruke alarm 1 som en snooze alarm eller som en engangs alarm. 
Alarmene 2 til 5 kan kun brukes som engangs alarmer.

 Snooze-alarmen repeterer hvert femte minutt.
2. Når en alarm er valgt, hold inne A til timene er klar til å stilles (blinker). Dette er 

innstillingsdisplayet.
3. Trykk C for å flytte blinkingen mellom timer og minutter.
4. Når en innstilling blinker, bruk D (+) og B (–) til å forandre innstillingen.

x3

x4

x1 x2

:00 x5
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 Hvis uret viser tid i 12-timersformatet (PM/AM) er det viktig ved innstilling av 
alarm å velge riktig (a.m. (ingen indikator), eller p.m. (P indikator).

5. Trykk A når du er ferdig.

Alarm-operasjoner
En alarm lyder i ti sekunder på det stilte tidspunktet. Snooze alarmen gjentas max 
7 ganger, hvert 5. minutt, til du slår den av eller endrer den til engangs alarm (side 
N-29).
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Merk
 Trykk på hvilket som helst knapp på uret for å stoppe alarmen.
 Forholdene nedenfor avlyser 5-minutterintervallene til snooze-funksjonen:

Hvis uret står i endrings mode for tidvisning (side E-6)
Viser Alarm1 innstillings skjerm (side N-26)

Testing av alarmen
Hold nede D i Alarm Modus.

N-29

Valg av alarm 1
1. Velg alarm 1 i alarm-modus ved å trykke på D.
2. Trykk B for å bla gjennom innstillingene som vist nedenfor.

 Alarm-indikatorene viser i alle modus når alarmen er aktivert.
 SNZ indikatoren blinker i 5-minutters intervallene.
 Vises Alarm 1 innstillings skjerm (side N-26) når snooze alarmen er slått på, vil 
snooze alarmen automatisk bli slått av (omgjør Alarm1 til engangs alarm).

Snooze alarm on indicator and alarm on indicator

One-time alarm on Snooze alarm on Alarm off
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Måling av tid med stoppeklokken

Merk
 Trykkes D når en utfører en runde/mellomtids måling, gjør at tiden i displayet 
fryses i ca. 8 sekunder. Runde/mellomtiden vil stå i displayet i åtte sekunder, 
deretter kommer målingen tilbake i displayet.

 Under målinger vil øvre del av displayet vise timer og det gjeldene runde/
mellomtidsnummeret, mellomområdet i displayet viser gjeldende mellomtid og 
nedre del viser gjeldene rundetid.

 Når pacer signalet er aktivert, vil det lyde de første 30 sekundene av en tidmåling. 
Etter det vil den lyde i 30 sekunder hver gang du trykker A.

NullstillNeste Runde/
mellomtid

B
Start Stop

Forløpt tid

Re-start Nullstill
B

Stop
B B D

Runde/mellomtider
B
Start Runde/mellomtid

D
Stop

D B D
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 Hvis pacer signalet ikke lyder, selv om det er aktivert, trykk A for å forandre 
posisjonen for rundetid og mellomtid i displayet. Nå skal pacer signalet lyde.

Valg av stoppeklokke-skjerm format
Nedenfor vises hvordan posisjonen på mellomtid og rundetid kan kontrolleres i 
stoppeklokke-displayet.

 Runde/mellomtidsindikatoren benytter piler til å vise plasseringen til runde/mellom/
forløpt-tid.

Runde/mellomtid nr

Mellomtid Rundetid Mellomtid Mer enn 10 timer

Trykk A.

Rundetid Timer
Minutter

Sekunder

Runde/
mellomtid 
indikator 
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 Når du først starter en stoppeklokke operasjon ved å trykke B, vil både den midtre 
og nedre del av displayet vise minutter, sekunder og  1/100 sekund. Når tiden som 
vises i den nedre del av displayet er større enn 60 minutter, vil display formatet 
endres til å vise timer, minutter og sekunder. Når tiden som vises i den midtre 
del av displayet er større enn 10 timer, vil display formatet endres til å vise timer, 
minutter og sekunder.

Basis Data
Begrepet "basis data" referer til oppsettet for pacer signalet, og informasjonen om 
skrittlengden. 

Viktig!
 Basis data kan ikke redigeres mens stoppeklokken er i gang. Målingen må stoppes 
og stoppeklokken nullstilles, før det er mulig å redigere basis data.

 Når du ønsker å endre skrittlengde enheten, må du først nullstille den kumulative 
total skjermen til null. Se side N-21 for info om hvordan dette gjøres.

 Husk å forandre basis data hvis uret skifter bruker.
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Pacer signal
Pacer signalet på dette uret piper i tråd med den innstilte pacer verdien som du har 
satt. Pacer verdien kan benyttes til å holde jevn fart ved jogging og løping. Pacer 
signalet kan slås av, når det ikke er i bruk. 
 Pacer verdien som stilles inn bestemmer antall pipelyder pr. minutt.
 Aktiveres pacer signalet, vil uret pipe som spesifisert av pacer verdien.
 Pacer verdien kan stilles i intervallet fra 100 til 200 slag pr. minutt, i enheter på 5.
 Pacer funksjonen kan deaktiveres ved å sette pacer verdien til ----. Når pacer 
indikatoren er satt til ---- vil uret ikke kalkulere distansen.

Skrittlengde
Det kan velges centimeter (CM) eller inches (In) som skrittlengde enhet. Den 
måleenhet som velges her vil også brukes i distanseverdien i Stoppeklokke Modus 
og Tilbakekall Modus, som vist nedenfor.
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Innstillingsområde:
40 til 190 cm
16 til 76 in

Innstillings økning
5 cm
2 in

Distanse enhet
Kilometer (km)
Miles (mi)

 Det følgende eksempelet viser hvordan du regner ut verdiene for denne 
innstillingen.

 239 skritt kreves for å løpe rundt en 300 meter bane.
 300 (meter)    239 (skritt) = 1,255 (ca. 125 cm)
 239 skritt kreves for å løpe rundt en 330 yard bane.
 330 (yards)  239 (skritt) x 36 = 49,70 (ca. 50 inches)

Skrittlengde enhet
Centimeter (CM)
Inches (In)
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Konfigurering av basis data
1. Når skjermen for Stoppeklokke Modus viser bar 

null (0 H00’00’’00), hold inne A til pacer verdien 
kommer frem og blinker i displayet. Dette er 
innstillingsdisplayet.

2. Trykk C for å flytte blinkingen i sekvensen som er vist 
nedenfor.

3. Når dataene som ønskes å redigeres blinker, trykk D 
eller B for å forandre dataene som viste nedenfor.

Skrittlengde enhet

Pacer verdi Pacer signal

Skrittlengde

l l l l llllllllll
l l l l
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Innstillinger
Pacer verdi 
 

Pacer signal 
 

Skrittlengde
Skrittlengde 
enhet

Display
 
 

 
 

 

Bruk av urets knapper
Benytt D (+) og B (–) til å skifte innstillingen.
 Velges ---- deaktiveres pacer signalet.

Trykk D for å skifte mellom pacer signalet på 
(ON) og av (OFF).

Benytt D (+) og B (–) til å skifte 
innstillingene. 
Trykk D for å velge mellom centimeter (CM) 
eller inches (In).

 Når pacer signalet er aktivert, vil pacer signalet lyde i tråd med pacer verdien 
når displayet for pacer signalet eller pacer verdien er fremme.

4. Trykk A når du er ferdig.
 Hvis det ikke er mulig å redigere skrittlengden: nullstill akkumulert total (side N-21).
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Slå av og på pacer signalet
1. Når skjermen for Stoppeklokke Modus viser bar 

null (0 H00’00’’00), hold inne A til pacer verdien 
kommer frem og blinker i displayet. Dette er 
innstillingsdisplayet.

2. Trykk C en gang for å få frem displayet for innstilling 
av verdien for pacer signalet.

3. Trykk D for å skifte mellom pacer signalet på (ON) og 
av (OFF).
 En pacer indikator ( ) vises når pacer signalet er 
aktivert.

4. Trykk A når du er ferdig.

l l l lllllllll
l l

l l l

N-18

Tilbakekallings Modus

Benytt Tilbakekall Modus for å tilbakekalle og slette 
lagrede data i Stoppeklokke Modus.
 Stoppeklokke-data er lagret i "logger" som opprettes 
automatisk av uret. Se "Minnestyring" på side N-38 for 
mer informasjon. 

 Tittel-displayet til den nyeste loggen kommer først frem 
når uret går til Tilbakekall Modus.

 Loggnummer er automatisk gitt og begynner fra 01.
 Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Tilbakekall 
Modus, som uret kommer i ved at du trykker  C (side 
N-5).

Å tilbakekalle stoppeklokke data
I Tilbakekall Modus brukes A til å bla gjennom loggtitler, 
starter fra den nyeste, som vist nedenfor. Når tittelen på 
den ønskede logg er i displayet, benytt D (+) og B (–) 
til å bla gjennom dataene i loggen. 

Distanse tilbakelagt

Logg nummer Opprettet dato 
(Måned - Dag)

Loggtittel display
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 Displayet for akkumulert total viser den samlede distanse siden siste nullstilling av 
akkumulert total-distanse (side N-21).

Trykk B.
▲ ▲▲ ▲

Trykk D.
Mellomtid

Runde/mellomtid nr
BEST indikator

▲
▲

Akkumulerings Skjerm

▲

Trykk A.

Loggtittel display

Skjerm for Datasett for 
stoppeklokke

Skjerm for 
beste rundetid

Rundetid

▲

▲

N-20

 Plasseringen av runde/mellomtider i displayet (mellomområdet eller nedre del av 
displayet) i stoppeklokkens datasett-display bestemmes av displayformatet som 
sist ble valgt i Stoppeklokke Modus. 

 BEST-indikatoren identifiserer datasettet som inneholder den beste rundetiden i 
loggen.

 Hvis beste rundetid slettes automatisk når loggen er full, vil ikke BEST-indikatoren 
overføres til den nest beste rundetiden. Se "Minnestyring" på side N-38 for mer 
informasjon om automatisk sletting av data.

 Enheten som brukes i kalkuleringen av distanse er den samme som er valgt ved 
innstilling av skrittlengde, som vist i tabellen nedenfor. Se "Å konfigurere dine Basis 
Data" (side N-15) for mer info.

Valgt skritt Enhet Distanse Enhet
CM (centimetre) km (kilometer)
In (inches) mi (miles)
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Sletting av en logg
1. I Tilbakekall Modus må du få frem tittelskjermen til loggen som ønskes slettet.

 Se “Å nullstille Kumulativ Total skjermen"” under for info om hva som skjer når du 
velger Kumulativ Total skjermen her. 

2. Hold inne B og D til uret piper og CLR stopper og blinke i displayet.
 Dette sletter hele loggen og alle dataene i den. Å slette en logg endrer ikke den 
kumulative distanse verdien.

Å nullstille akkumulerings skjermen
1. I Tilbakekall Modus må du få frem skjermen for Kumulativ Total.
2. Hold inne B og D til uret piper og CLR stopper og blinke i displayet.
 Dette nullstiller kumulativ total distanse til null, uten å slette noen logger eller data 
sett. En ny kumulativ Total vil starte neste gang du bruker stoppeklokken. 
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Nedtelleren

Nedtelleren kan stilles i området mellom 1 minutt til 100 
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.

 Nedtellings funksjonene er tilgjengelig i Netellings 
Modus, som du kommer til ved å bruke C (side N-5).

Innstilling av nedtellerens start-tid
1. Hold nede A når nedtellerens start-tid er fremme i 

displayet til timetallene er klar til å stilles (blinker).

Timer

Minutter

Sekunder

Tid i Tidvisnings Modus
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 Hvis nedtellerens starttid ikke vises i displayet, se "Bruk av nedteller-timeren" for 
hvordan man får det frem i displayet.

2. Trykk C for å flytte blinkingen mellom timer og minutter.
3. Bruk D (+) og B (-) for å endre innstillingen.

 For å sette startverdien til nedtelleren til 100 timer, sett  tiden til 0:00.
4. Trykk A når du er ferdig.

Bruk av nedtelleren
Trykk B i Nedtellings 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 går 
automatisk tilbake til den innstilte start-tiden når alarmen er ferdig.

 Trykk B for å sette en nedtelling på pause. Trykk B igjen for å fortsette 
nedtellingen.

 For å avslutte en nedtelling, trykker du først på B(pause) og deretter på D. Nå vil 
nedtelleren gå tilbake til den opprinnelige start-innstillingen.
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Å slå av og på Auto Repeat
Når nedtellerens start-tid vises iNedtellings Modus 
skjermen, holder du inne D i ca. 2 sekunder for å slå på 
Auto Repeat (  vises) eller av (  vises ikke). 
 Når auto-repeat er aktivert, vil en alarm lyde og 
nedtellingen vil starte på nytt når nedtellingen kommer 
til null. Du kan stoppe nedtellingen ved å trykke B, og 
manuelt stille den tilbake til start tiden ved å trykke D. 

 Auto-repeat funksjonen repeterer opp til 7 ganger.

Auto Repeat på indikator
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Alarmer

Det kan stilles fem uavhengige alarmer. 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. 
 Der er 5 alarm skjermer nummerert fra 1 til 5. Displayet 
for timesignalet indikeres med :00. 

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

Alarm nummer

Alarm tid
(Time: Minutter)

Tid i Tidvisnings Modus
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Innstilling av alarm-tid
1. Trykk D i Alarm Modus for å velge en alarm.

 Du kan bruke alarm 1 som en snooze alarm eller som en engangs alarm. 
Alarmene 2 til 5 kan kun brukes som engangs alarmer.

 Snooze-alarmen repeterer hvert femte minutt.
2. Når en alarm er valgt, hold inne A til timene er klar til å stilles (blinker). Dette er 

innstillingsdisplayet.
3. Trykk C for å flytte blinkingen mellom timer og minutter.
4. Når en innstilling blinker, bruk D (+) og B (–) til å forandre innstillingen.

x3

x4

x1 x2

:00 x5
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 Hvis uret viser tid i 12-timersformatet (PM/AM) er det viktig ved innstilling av 
alarm å velge riktig (a.m. (ingen indikator), eller p.m. (P indikator).

5. Trykk A når du er ferdig.

Alarm-operasjoner
En alarm lyder i ti sekunder på det stilte tidspunktet. Snooze alarmen gjentas max 
7 ganger, hvert 5. minutt, til du slår den av eller endrer den til engangs alarm (side 
N-29).
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Merk
 Trykk på hvilket som helst knapp på uret for å stoppe alarmen.
 Forholdene nedenfor avlyser 5-minutterintervallene til snooze-funksjonen:

Hvis uret står i endrings mode for tidvisning (side E-6)
Viser Alarm1 innstillings skjerm (side N-26)

Testing av alarmen
Hold nede D i Alarm Modus.
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Valg av alarm 1
1. Velg alarm 1 i alarm-modus ved å trykke på D.
2. Trykk B for å bla gjennom innstillingene som vist nedenfor.

 Alarm-indikatorene viser i alle modus når alarmen er aktivert.
 SNZ indikatoren blinker i 5-minutters intervallene.
 Vises Alarm 1 innstillings skjerm (side N-26) når snooze alarmen er slått på, vil 
snooze alarmen automatisk bli slått av (omgjør Alarm1 til engangs alarm).

Snooze alarm on indicator and alarm on indicator

One-time alarm on Snooze alarm on Alarm off
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Å slå alarmene 2 til 5 på og av
1. I Alarm Modus, bruk D for å velge en engangs alarm 

(alarm nummer 2 til 5).
2. Trykk B for å slå av eller på den viste alarmen.
 Slår du på en engangs alarm (2 til 5) vises "alarm på 
indikatoren" på dens skjerm.

 Alarm-indikatoren vises i alle Modus.
 Hvis en av alarmene er på, vil indikatoren vises i alle 
Modus.

Alarm på indikator
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Slå av og på timesignalet
1. I Alarm Modus brukes D til å velge timesignal.
2. Trykk B for å slå av eller på den viste alarmen.
 Timesignal-indikatoren  vises i displayet når 
timesignalet er aktivert.

 Timesignal-indikatoren vises i alle Modus.

Timesignal 
på indikator
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Dualtid

Dualtid Modus viser tiden i en annen tidssone enn den 
du oppholder deg i til vanlig.
 Sekundvisningen i Dualtid er synkronisert med 
sekundene i vanlig Tidvisnings Modus.

Innstilling av Dual tid
1. Trykk C for å komme inn i dualtid-modus (side E-5).
2. Bruk A, B, og D for å stille Dual tiden.
 Hvert trykk på D (+) og B (–) endrer innstillingen med 
30 minutters trinn. 

 Trykkes A settes Dual tiden lik tiden i Tidvisnings 
Modus.

Dualtid
(Time: Minutter Sekunder)

Tid i Tidvisnings Modus
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Lyset

Lys-funksjonen benytter en lysdiode (LED) og et lyspanel 
som sprer lyset for enkel avlesing i mørke. Autolys-
funksjonen aktiverer lys-funksjonen når du vrir uret mot 
ansiktet.
 Autolys-funksjonen må være aktivert for å fungere. 
Indikatoren (AUTO EL) viser i displayet om den er 
aktivert.

 Se “Lyd Forholdsregler” (side N-41) for annen viktig info 
vedr lys..

Slå på lyset manuelt
I hvilket som helst Modus, trykk L for å lyse opp 
displayet i ca. 1 sekund.
 Denne operasjonen fungerer selv om autolys-
funksjonen også er aktivert.

Autolys-funksjon
på indikator
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Om Autolys-funksjonen
Ved aktivering av autolys-funksjonen lyser displayet opp, hver gang du beveger 
håndleddet på den måten som beskrives nedenfor.

La uret være i en posisjon hvor det er parallelt med bakken og vipp det deretter 
mot deg mer en 40 grader. Nå skal displayet lyse opp.
 Unngå å gå med uret på undersiden av håndleddet.

Parallelt 
med bakken Mer enn 

40°
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Advarsel!
 Opphold deg alltid på et sikkert sted når du ser på displayet ved hjelp av 
autolys-funksjonen. Les ikke informasjon fra urets display når du løper, sykler, 
kjører bil eller motorsykkel, eller på andre måter utfører handlinger som kan 
resultere i skader. Tenk også på om autolyset kan sjenere eller distrahere dine 
omgivelser.

 Når du bærer uret på håndleddet, så la autolys-funksjonen være av når du 
sykler eller kjører motorsykkel eller andre motorkjøretøyer. Plutselige og ikke 
tilsiktet bruk av autolys-funksjonen kan medføre distraksjon som kan resultere 
i trafikkulykker og alvorlige personlige skader.

Slå av og på autolys-funksjonen
I Tidvisnings Modus, hold inne B i omtrent to sekunder for å slå autolys på (autolys 
på indikator vises) og av (autolys på indikatoren ikke vises).
 For å spare på batterier, slå autolys-funksjonen seg automatisk seks timer etter at 
den ble slått på. Gjenta prosedyren over for å slå auto lys-funksjonen på igjen.

 Autolys-indikatoren står i displayet i alle modus når autolys-funksjonen er aktivert.
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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 du ikke utfører noen operasjoner i løpet av 2-3 minutter når innstillings skjermen 
(blinkende tall) vises, vil uret automatisk lukke innstillings skjermen.

Første display i hver modus
Når uret kommer inn i Alarm Modus, vil de data som var fremme siste gang uret gikk 
ut av Alarm Modus, være det som først kommer frem.
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Hvordan stille inn og finne frem til data
Knappene B og D benyttes til å bla gjennom data som er i displayet. I de fleste 
tilfellene vil blaingen gå hurtigere hvis knappene holdes inne.

Tidvisning
 Å nullstille sekundene til 00 når sekundene er mellom 30 og 59 vil  øke minuttene 
med 1 minutt. I intervallet fra 00 til 29, nullstilles sekundene til 00 uten å endre 
minuttene.

 Hvis tiden vises med 12-timers format, vil en PM indikator vises mellom 12:00 på 
formiddagen til kl. 11:59 på kvelden og ingen indikator vises fra midnatt til 11:59 på 
formiddagen.

 Ved valg av 24-timersformatet er det ingen indikator i displayet.
 Årstall kan stilles i tidsperioden 2000 til 2039.
 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.
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Stoppeklokke
 Du kan bruke rundetid måling for å måle hvor lang tid det tar å fullføre en spesifikk 
del (som en enkelt runde) av et race.

 Du kan bruke mellomtid måling for å måle hvor lang tid det tar fra start til et 
spesifikk punkt  i et race.

Minnestyring
Hver gang du trykker B for å starte en ny måling av medgått tid eller runde-/
mellomtid med stoppeklokken (side N-10), vil uret lage en ny log i minnet. Loggen vil 
være åpen for datalagring helt til du lukker den for godt ved å trykke D for å nullstille 
stoppeklokken.
 Uret har minne til å lagre opp til 61 datasett. Siden hver logs tittel skjerm (side 
N-19) bruker plassen til et datasett, vil max antall runde-/mellomtid datasett du kan 
lagre avhenge av hvor mange logger det er i minnet, som vist under.
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 Uret kalkulerer også akkumulert distanse for alle stoppeklokke operasjonene siden 
sist akkumulert distanse ble nullstilt. (side N-21). Akkumuleringen har ikke noe 
innvirkning på minne kapasiteten.

 Hvis minnet i uret allerede er fult når du utfører en stoppeklokke operasjon som 
lager en ny logg, vil den eldste loggen i minnet og alt dens innhold bli automatisk 
slettet for å lage plass til den nye loggen. 

 Hvis det legges inn data til den eneste loggen i uret og denne loggen er full, vil de 
eldste data i loggen slettes for å gi rom til de nyeste dataene. 

 Hvis det legges inn data i en log og det er mange logger i minnet og minnet er fullt, 
vil den eldste loggen automatisk slettes for å gi rom til den nyeste. 

Antall logger i 
minnet      .

1
2

5

Minne kapasitet

61 datasett

Runde/mellomtid lagrings kapasitet

61 datasett – 1 logg tittel skjerm= 60
61 datasett – 2 logg tittel skjerm= 59

61 datasett – 5 logg tittel skjerm= 56
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Trykker operasjon for stoppeklokke

B Start (fra null)

B Stop

B Re-start

D Runde/mellomtid

D Nullstill

Data lagring operasjon
Lager ny logg: gjeldende dato og distanse 
(oppdatert etterhvert som tiden går)
Måling stopper, uten å lagre data i minne.              
.
Måling re-starter, uten å lagre data i minne.              
.
Lager nytt datasett: viste runde-/mellomtider

Lager nytt datasett: viste runde-/mellomtider 
(stoppeklokken er nullstilt).

Hvordan stoppeklokke-data er lagret
Følgende tabell beskriver hvordan data lagres når du utfører de forskjellige knappe 
operasjonene som er beskrevet på side N-10.
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Lys - forhåndsregler
 I sollys er det ikke sikkert du kan se lyset i displayet.
 Lyset går av om en alarm lyder.
 Unngå unødvendig bruk av lys-funksjonen, da det gjør batteriene svake.

Forholdsregler ved bruk av autolys-funksjonen
 Bærer du uret opp-ned på håndleddet vil dette kunne føre til at autolys-funksjonen 
illuminerer displayet i tide og utide. Det samme gjelder kraftige bevegelser og 
vibrasjoner som armen utsettes for. Unngå å ha uret på undersiden av håndleddet 
når autorlys er aktivert. Ellers vil lyset komme på i tide og utide og slik forkorte 
batteriets levetid.
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 Det er ikke sikkert lyset kommer på hvis uret avviker 
mer enn 15 grader fra å være parallell med bakken. Så 
se til at håndleddet er parallelt med bakken.

 Lyset går av etter 1 sekund, selv om du fortsetter å 
holde uret mot ansiktet.

 Statisk elektrisitet eller magnetiske felter kan forstyrre 
autolys-funksjonen. Hvis displayet ikke lyser opp første 
gang du prøver, forsøk flere ganger: La displayet og 
håndleddet være parallelt med bakken og deretter vrir 
du det mot deg. Hvis det likevel ikke fungerer, la armen 
henge ned langs siden før du igjen plasserer den slik at 
håndleddet og displayet er parallelt med bakken.

 Under noen forhold vil displayet først lyse opp 1 sekund etter at du har vridd 
displayet mot deg. Dette betyr ikke nødvendigvis at uret ikke fungere som det skal.

 Det kan hende at du vil høre en svak klikkelyd når du vrir uret frem og tilbake. 
Lyden er forårsaken av autolys-funksjonen og er ikke en feil ved uret.

Mer enn 15 grader 
for høyt
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Spesifikasjoner

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

Tids Format: 12-timer og 24-timer
Kalendersystem: Full autokalender forhåndsprogrammert for perioden 2000 til 
2039.

Stoppeklokke: Tid og distanse målinger
Måleenhet: 1/100 (nedre del av displayet de første 60 minutter, midtre del av   
displayet for deførste 10 timer) eller 1 sekund (nedre del av displayet   
etter 60 minutter, midtre del av displayet etter 10 timer);   
0.1 mile eller km
Målekapasitet: 99:59’59”; 99.9 miles eller km; 999.9 miles eller km (total distanse  
 dekket)
Målings typer: Forløpt tid, rund/mellomtider
Minne kapasitet:  61 datasett (brukt til runde/mellomtid lagringer og logg tittel 
skjermer); 
 total distanse dekket
Basis data input: Skritt lengde
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Annet: Pacer signal; Runde/mellomtid nummer (fra 01 til 99); Beste rundetid 
skjerm

Nedteller:
Måleenhet: 1 sekund
Måleområde: 1 minutt til 100 timer (1-minutts trinn og 1-times trinn)
Annet: Auto-repeat

Alarmer: 5 daglige alarmer (fire engans alarmer; en snooze alarm); Timesignal 
Dual Tid: Timer, minutter, sekunder, p.m. (P)
Lys-funksjonen: LED (light-emitting diode); Auto Lys

Batteri: Ett lithium batteri (Type: CR2025)
 Ca. 10 år med type CR2025 (forutsetter alarm operasjon 10 sek./dag, en lys 

operation 1.5 sek./dag, og stoppeklokke operasjon med pacer signal (pacer 
verdi: 120) 30 sek./uke)



Bruksanvisning - modul 3283
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Å slå alarmene 2 til 5 på og av
1. I Alarm Modus, bruk D for å velge en engangs alarm 

(alarm nummer 2 til 5).
2. Trykk B for å slå av eller på den viste alarmen.
 Slår du på en engangs alarm (2 til 5) vises "alarm på 
indikatoren" på dens skjerm.

 Alarm-indikatoren vises i alle Modus.
 Hvis en av alarmene er på, vil indikatoren vises i alle 
Modus.

Alarm på indikator
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Slå av og på timesignalet
1. I Alarm Modus brukes D til å velge timesignal.
2. Trykk B for å slå av eller på den viste alarmen.
 Timesignal-indikatoren  vises i displayet når 
timesignalet er aktivert.

 Timesignal-indikatoren vises i alle Modus.

Timesignal 
på indikator
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Dualtid

Dualtid Modus viser tiden i en annen tidssone enn den 
du oppholder deg i til vanlig.
 Sekundvisningen i Dualtid er synkronisert med 
sekundene i vanlig Tidvisnings Modus.

Innstilling av Dual tid
1. Trykk C for å komme inn i dualtid-modus (side E-5).
2. Bruk A, B, og D for å stille Dual tiden.
 Hvert trykk på D (+) og B (–) endrer innstillingen med 
30 minutters trinn. 

 Trykkes A settes Dual tiden lik tiden i Tidvisnings 
Modus.

Dualtid
(Time: Minutter Sekunder)

Tid i Tidvisnings Modus
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Lyset

Lys-funksjonen benytter en lysdiode (LED) og et lyspanel 
som sprer lyset for enkel avlesing i mørke. Autolys-
funksjonen aktiverer lys-funksjonen når du vrir uret mot 
ansiktet.
 Autolys-funksjonen må være aktivert for å fungere. 
Indikatoren (AUTO EL) viser i displayet om den er 
aktivert.

 Se “Lyd Forholdsregler” (side N-41) for annen viktig info 
vedr lys..

Slå på lyset manuelt
I hvilket som helst Modus, trykk L for å lyse opp 
displayet i ca. 1 sekund.
 Denne operasjonen fungerer selv om autolys-
funksjonen også er aktivert.

Autolys-funksjon
på indikator
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Om Autolys-funksjonen
Ved aktivering av autolys-funksjonen lyser displayet opp, hver gang du beveger 
håndleddet på den måten som beskrives nedenfor.

La uret være i en posisjon hvor det er parallelt med bakken og vipp det deretter 
mot deg mer en 40 grader. Nå skal displayet lyse opp.
 Unngå å gå med uret på undersiden av håndleddet.

Parallelt 
med bakken Mer enn 

40°
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Advarsel!
 Opphold deg alltid på et sikkert sted når du ser på displayet ved hjelp av 
autolys-funksjonen. Les ikke informasjon fra urets display når du løper, sykler, 
kjører bil eller motorsykkel, eller på andre måter utfører handlinger som kan 
resultere i skader. Tenk også på om autolyset kan sjenere eller distrahere dine 
omgivelser.

 Når du bærer uret på håndleddet, så la autolys-funksjonen være av når du 
sykler eller kjører motorsykkel eller andre motorkjøretøyer. Plutselige og ikke 
tilsiktet bruk av autolys-funksjonen kan medføre distraksjon som kan resultere 
i trafikkulykker og alvorlige personlige skader.

Slå av og på autolys-funksjonen
I Tidvisnings Modus, hold inne B i omtrent to sekunder for å slå autolys på (autolys 
på indikator vises) og av (autolys på indikatoren ikke vises).
 For å spare på batterier, slå autolys-funksjonen seg automatisk seks timer etter at 
den ble slått på. Gjenta prosedyren over for å slå auto lys-funksjonen på igjen.

 Autolys-indikatoren står i displayet i alle modus når autolys-funksjonen er aktivert.
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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 du ikke utfører noen operasjoner i løpet av 2-3 minutter når innstillings skjermen 
(blinkende tall) vises, vil uret automatisk lukke innstillings skjermen.

Første display i hver modus
Når uret kommer inn i Alarm Modus, vil de data som var fremme siste gang uret gikk 
ut av Alarm Modus, være det som først kommer frem.
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Hvordan stille inn og finne frem til data
Knappene B og D benyttes til å bla gjennom data som er i displayet. I de fleste 
tilfellene vil blaingen gå hurtigere hvis knappene holdes inne.

Tidvisning
 Å nullstille sekundene til 00 når sekundene er mellom 30 og 59 vil  øke minuttene 
med 1 minutt. I intervallet fra 00 til 29, nullstilles sekundene til 00 uten å endre 
minuttene.

 Hvis tiden vises med 12-timers format, vil en PM indikator vises mellom 12:00 på 
formiddagen til kl. 11:59 på kvelden og ingen indikator vises fra midnatt til 11:59 på 
formiddagen.

 Ved valg av 24-timersformatet er det ingen indikator i displayet.
 Årstall kan stilles i tidsperioden 2000 til 2039.
 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.
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Stoppeklokke
 Du kan bruke rundetid måling for å måle hvor lang tid det tar å fullføre en spesifikk 
del (som en enkelt runde) av et race.

 Du kan bruke mellomtid måling for å måle hvor lang tid det tar fra start til et 
spesifikk punkt  i et race.

Minnestyring
Hver gang du trykker B for å starte en ny måling av medgått tid eller runde-/
mellomtid med stoppeklokken (side N-10), vil uret lage en ny log i minnet. Loggen vil 
være åpen for datalagring helt til du lukker den for godt ved å trykke D for å nullstille 
stoppeklokken.
 Uret har minne til å lagre opp til 61 datasett. Siden hver logs tittel skjerm (side 
N-19) bruker plassen til et datasett, vil max antall runde-/mellomtid datasett du kan 
lagre avhenge av hvor mange logger det er i minnet, som vist under.
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 Uret kalkulerer også akkumulert distanse for alle stoppeklokke operasjonene siden 
sist akkumulert distanse ble nullstilt. (side N-21). Akkumuleringen har ikke noe 
innvirkning på minne kapasiteten.

 Hvis minnet i uret allerede er fult når du utfører en stoppeklokke operasjon som 
lager en ny logg, vil den eldste loggen i minnet og alt dens innhold bli automatisk 
slettet for å lage plass til den nye loggen. 

 Hvis det legges inn data til den eneste loggen i uret og denne loggen er full, vil de 
eldste data i loggen slettes for å gi rom til de nyeste dataene. 

 Hvis det legges inn data i en log og det er mange logger i minnet og minnet er fullt, 
vil den eldste loggen automatisk slettes for å gi rom til den nyeste. 

Antall logger i 
minnet      .

1
2

5

Minne kapasitet

61 datasett

Runde/mellomtid lagrings kapasitet

61 datasett – 1 logg tittel skjerm= 60
61 datasett – 2 logg tittel skjerm= 59

61 datasett – 5 logg tittel skjerm= 56
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Trykker operasjon for stoppeklokke

B Start (fra null)

B Stop

B Re-start

D Runde/mellomtid

D Nullstill

Data lagring operasjon
Lager ny logg: gjeldende dato og distanse 
(oppdatert etterhvert som tiden går)
Måling stopper, uten å lagre data i minne.              
.
Måling re-starter, uten å lagre data i minne.              
.
Lager nytt datasett: viste runde-/mellomtider

Lager nytt datasett: viste runde-/mellomtider 
(stoppeklokken er nullstilt).

Hvordan stoppeklokke-data er lagret
Følgende tabell beskriver hvordan data lagres når du utfører de forskjellige knappe 
operasjonene som er beskrevet på side N-10.
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Lys - forhåndsregler
 I sollys er det ikke sikkert du kan se lyset i displayet.
 Lyset går av om en alarm lyder.
 Unngå unødvendig bruk av lys-funksjonen, da det gjør batteriene svake.

Forholdsregler ved bruk av autolys-funksjonen
 Bærer du uret opp-ned på håndleddet vil dette kunne føre til at autolys-funksjonen 
illuminerer displayet i tide og utide. Det samme gjelder kraftige bevegelser og 
vibrasjoner som armen utsettes for. Unngå å ha uret på undersiden av håndleddet 
når autorlys er aktivert. Ellers vil lyset komme på i tide og utide og slik forkorte 
batteriets levetid.
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 Det er ikke sikkert lyset kommer på hvis uret avviker 
mer enn 15 grader fra å være parallell med bakken. Så 
se til at håndleddet er parallelt med bakken.

 Lyset går av etter 1 sekund, selv om du fortsetter å 
holde uret mot ansiktet.

 Statisk elektrisitet eller magnetiske felter kan forstyrre 
autolys-funksjonen. Hvis displayet ikke lyser opp første 
gang du prøver, forsøk flere ganger: La displayet og 
håndleddet være parallelt med bakken og deretter vrir 
du det mot deg. Hvis det likevel ikke fungerer, la armen 
henge ned langs siden før du igjen plasserer den slik at 
håndleddet og displayet er parallelt med bakken.

 Under noen forhold vil displayet først lyse opp 1 sekund etter at du har vridd 
displayet mot deg. Dette betyr ikke nødvendigvis at uret ikke fungere som det skal.

 Det kan hende at du vil høre en svak klikkelyd når du vrir uret frem og tilbake. 
Lyden er forårsaken av autolys-funksjonen og er ikke en feil ved uret.

Mer enn 15 grader 
for høyt
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Spesifikasjoner

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

Tids Format: 12-timer og 24-timer
Kalendersystem: Full autokalender forhåndsprogrammert for perioden 2000 til 
2039.

Stoppeklokke: Tid og distanse målinger
Måleenhet: 1/100 (nedre del av displayet de første 60 minutter, midtre del av   
displayet for deførste 10 timer) eller 1 sekund (nedre del av displayet   
etter 60 minutter, midtre del av displayet etter 10 timer);   
0.1 mile eller km
Målekapasitet: 99:59’59”; 99.9 miles eller km; 999.9 miles eller km (total distanse  
 dekket)
Målings typer: Forløpt tid, rund/mellomtider
Minne kapasitet:  61 datasett (brukt til runde/mellomtid lagringer og logg tittel 
skjermer); 
 total distanse dekket
Basis data input: Skritt lengde
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Annet: Pacer signal; Runde/mellomtid nummer (fra 01 til 99); Beste rundetid 
skjerm

Nedteller:
Måleenhet: 1 sekund
Måleområde: 1 minutt til 100 timer (1-minutts trinn og 1-times trinn)
Annet: Auto-repeat

Alarmer: 5 daglige alarmer (fire engans alarmer; en snooze alarm); Timesignal 
Dual Tid: Timer, minutter, sekunder, p.m. (P)
Lys-funksjonen: LED (light-emitting diode); Auto Lys

Batteri: Ett lithium batteri (Type: CR2025)
 Ca. 10 år med type CR2025 (forutsetter alarm operasjon 10 sek./dag, en lys 

operation 1.5 sek./dag, og stoppeklokke operasjon med pacer signal (pacer 
verdi: 120) 30 sek./uke)


