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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.

• Illustrasjonene i denne manualen er kun ment for 
referanse, så det virkelige produktet kan avvike noe fra 
illustrasjoner/bilder som her er brukt.
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• 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 denne manualen 
grundig.

• Ta vare på denne manualen for seinere bruk.
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Generell guide
• Trykk C for å skifte fra modus til modus.
• I alle modus trykker du L for å lyse opp displayet (unntatt når en innstilling er i 

gang).

Tidvisnings Modus

Trykk C.

Stoppeklokke Modus

s

s
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Dual tid Modus

Nedtellings Modus

Alarm Modus

Tilbakekallings Modus

s

s s

s
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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.

Timer Minutter

År

DST

Dato Måned

Sekunder

PM indikator
Minutter

Sekunder

 måned - dagUkedag

Timer

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

Display

 

 

 

 

 
 

For å gjøre dette:

Nullstille sekundene til 00 

Skifte mellom sommertid (ON) og 
vanlig tid (OF).
Skifte timer eller minutter 

Endre år 

Skift måned eller dag

Gjør dette:

Trykk D. 

Trykk D. 

Bruk D (+) og B (-). 

Bruk D (+) og B (-).

4. Press A når du er ferdig.
• Ukedag vises automatisk i forhold til datoinnstillingen.
• Se ”Sommertid (DST)” for mer informasjon om innstilling av sommertid.
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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 til venstre for time-tallene og 

være i displayet fra 12 på formiddagen til 11.59 om kvelden. AM-indikatoren vil 
vises til venstre for time-tallene mellom midnatt og 11.59 om formiddagen.

• Ved valg av 24-timersformatet er det ingen indikator i displayet.
• Timeformatet (12/24) som velges i tidvisning vil gjelde i alle modus.
• Indikatorene A og P vises ikke i tidvisningen som vises i nedtellingen eller i dualtid-

modus.

Innstilling av sommertid (DST)
Sommertid er en time frem fra normal tidvisning. Husk at ikke alle land opererer med 
sommertid.
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Skifte mellom vanlig tidvisning og sommertid
1. Hold nede A i tidvisning-modus til sekundene er klar til 

å stilles (blinker).
2. Trykk C en gang for å få frem displayet for innstilling 

av sommertid (DST – Dayligh Saving Time).
3. Trykk D for å skifte mellom sommertid (ON) og vanlig 

tid (OF).
4. Press A når du er ferdig.
• DST-indikatoren vises i Modusene Tidvisning og Alarm 

når sommertid-innstillingen er på.
DST indikator

På/Av status
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Stoppeklokke
Stoppeklokken kan måle medgått tid, mellomtid, rundetid 
og to sluttider. Rundetider og mellomtider kan lagres i 
minne.
• Målingene viser i displayet opp til 99 timer, 59 minutter 

og 59 sekunder.
• Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i 

Stoppeklokke Modus, som uret kommer i ved at du 
trykker C (side N-6).

Merk
• ”Rundetid” er tiden det tar å dekke et bestemt segment 

i et løp, som for eksempel en runde rundt en bane. 
”Mellomtid” er tiden fra starten på et løp og opp til et 
bestemt punkt i løpet.

• Hvis stoppeklokken når grensen for målegrensen på 24 
timer, vil den begynne på nytt fra null.

Minutter Sekunder

1/100 
sekundTimer

Gjenværende 
plass i minne
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• Stoppeklokke-målinger fortsetter selv om uret skifter til et annet modus.
• For info om hvordanstoppeklokke tider lagres i minne, se , “Minnehåndtering” (side 

N-19).

Lese stoppeklokke-displayene
Informasjonen som vises i klokkens øvre og nedre display, avhenger av om du måler 
rundetider eller mellomtider.

Måling av en rundetid
Øvre Display: Rundetid
Nedre Display: Medgått tid

Måling av en mellomtid
Øvre display: Rundetid
Nedre Display: Medgått tid (mellomtid tid vises her i åtte sekunder mens det lagres 

i minnet.) 

• Se “Å måle medgått tid med rundetider” (side N-15) og “Å måle medgått tid med 
mellomtider” (side N-17) for mer info om begge disse målings metodene.
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• Du kan utføre måling av medgått tid ved å starte fra enten rundetid skjermen eller 
mellomtid skjermen (sidene N-15 og N-17). Når uret kommer inn i Stoppeklokke 
Modus, vil skjermen (rundetid eller mellomtid) som var fremme siste gang uret gikk 
ut av Stoppeklokke Modus, være det som først kommer frem. 

• Under måling av medgått tid vil det øvre displayet først vise minutter, sekunder og 
en 1/100-sekunds verdi. Dette endrer seg til timer, minutter og sekunder når tiden i 
øvre display overgår 60 minutter. 

• Det nedre displayet viser først timer, minutter , sekunder og en 1/100-sekunds 
verdi. Dette endrer seg til timer, minutter og sekunder når tiden i nedre display 
overgår 10 timer.

s
s

Mer enn 10 timer

Mer enn en time
Minutter

Sekunder
1/100 sekund Timer

Minutter
Sekunder

Timer
Minutter

Sekunder
1/100 sekund

Timer
Minutter

Sekunder
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Måling av forløpt tid
Merk
• Du kan utføre følgende trinn med start fra enten rundetid skjermen eller mellomtid 

skjermen.
1. Trykk D for å starte stoppeklokken.
2. Trykk D igjen for å stoppe stoppeklokken.

• Du kan fortsette målingen ved å trykke D.
3. Trykk B for å nullstille stoppeklokken.

Å måle medgått tid med rundetider
1. Når stoppeklokken viser null, trykk B for å viser 

rundetid skjermen (indikeres ved LAP/ ).
2. Trykk D for å starte måling av medgått tid.
• Nå vil både det øvre og nedre display vise tik tid.

3. Trykk B forå måle tiden for første runde.
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• Dette fryser den gjeldende rundetiden i den øvre del 
av displayet i åtte sekunder, mens måling av total 
medgått tid, og den neste runde tid fortsetter internt. 
Nummeret for den viste rundetiden kommer frem i 
nedre display.

• Etter åtte sekunder vil den pågående måling av 
medgått tid vises på nytt i nedre display.

4. Repeter trinn 3 for å måle flere rundetider.
5. Trykk D for å stoppe stoppeklokken.
6. Trykk B for å nullstille stoppeklokken.
• Runde nummer er stigende og begynner med 1 når du 

trykker B i trinn 3 ovenfor. Max antall runder er 99. Å 
måle en rundetid når uret har nådd 99 runder vil føre til 
at telleren begynner på nytt fra 00.

Runde nr.

Medgått tid

Rundetid

Rundetid
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Å måle medgått tid med mellomtider
1. Når stoppeklokken viser null, trykk B for å vise 

mellomtid skjermen (indikeres ved SPL/ ).
2. Trykk D for å starte måling av medgått tid.
• Nå vil både det øvre og nedre display vise tik tid.

3. Trykk B for å måle tiden for første mellomtid.
• Den nåværende mellomtid vises i nedre display i ca 

åtte sekunder, som totalt medgått tid, neste rundetid, 
og neste mellomtid fortsetter å å bli målt internt av 
uret. Nummeret for den viste mellomtiden kommer 
frem i øvre display.

• Etter åtte sekunder, vises den pågående rundetid 
måling i det øvre displayet og den pågående måling 
av medgått tid vises i nedre display.  

4. Repeter trinn 3 for å måle flere mellomtider.
5. Trykk D for å stoppe stoppeklokken.
6. Trykk B for å nullstille stoppeklokken.

Mellomtid

Mellomtid nummer

Måling av mellomtid 
(Vises i 8 sekunder etter at B 
er trykket inn.)

Rundetid

Medgått tid
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• mellomtid-numrene er stigende og begynner med 1 når du trykker B i trinn 3 
ovenfor. Max antall mellomtider er 99. Å måle en mellomtid når uret har nådd 99 
mellomtider, vil føre til at telleren begynner på nytt fra 00.

Å måle 1. og 2. plass i mål
1. Når stoppeklokken viser null, trykk B for å vise mellomtid skjermen (indikeres ved 

SPL/ ).
2. Trykk D for å starte en måling.
3. Trykk B når første løper går i mål.

• Dette fryser sluttiden for den første løper i nedre display i åtte sekunder. Så vil 
displayet gå tilbake ogvise måling av medgått tid.

4. Trykk D når andre løper går i mål. 
• Tiden til andre løper vil vises i nedre display.
•	Forskjellen mellom den første løperen og den andre løperens tid vil vises i øvre 

display. 
5. Trykk B for å nullstille stoppeklokken.
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Minnestyring
En ny logg opprettes hver gang du trykker D i Stoppeklokke Modus for å starte en 
ny måling av medgått tid. Hver logg har et tittelskjerm og inneholder data for alle 
rundetidene eller mellomtidene som er registrert under måling av medgått tid.  
• Urets minne kan lagre 60 datasett.  
• 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. 
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Trykker operasjon for 
stoppeklokke
Fra nullstilt trykkes D 
for å starte.
Trykk B for å vise 
runde/mellomtid. 

Trykk D for å stoppe 
måling av medgått tid 
og så trykk B for å 
nullstille.

Beskrivelse av datalagring 

Oppretter ny log. Lagrer dato for start og oppretter 
loggnummer. 
Oppretter ny registrering for hver gang knappen trykkes. 
Lagrer runde- og mellomtiden og total medgått tid på det 
tidspunktet knappen trykkes inn. 
Nullstiller målingen uten å registrere data.

Hvordan stoppeklokke-data er lagret 
Tabellen nedenfor viser hvordan stoppeklokkedata lagres når du bruker 
stoppeklokkefunksjonene.

• Se “Tilbakekallings Modus” (side N-21) for informasjon om hvordan du tilbakekaller 
data fra minnet.
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Tilbakekallings Modus
Benytt Tilbakekall Modus for å tilbakekalle og slette 
lagrede data. Du kan bruke Tilbakekall Modus til å se 
både runde- og mellomtid data.
• Når du går til Tilbakekall Modus, vil det være det nyeste 

logen som er lagret i Stoppeklokke Modus som vises 
først. Hvis der ikke er noen log i minne, vil xxxx  vises 
i displayet.

• Du kan bruke Tilbakekall Modus for å sjekke minnedata 
selv om måling av medgått tid pågår. Men, data som 
nettopp er blitt målt vil ikke vises i Tilbakekall Modus. 

• Du kan konvertere en rundetid som er lagret i 
Stoppeklokke Modus til en mellomtid (side N-22).

Ukedag
måned - dag

Logg nummer

Loggtittel display
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Å tilbakekalle stoppeklokke-data
1. I Stoppeklokke Modus, må du kontrollere at displayene nullstilles (side N-15).

• Hvis ikke alle nullene vises, må du resette (nullstille) stoppeklokken.
2. Bruk A for å velge enten rundetid skjermen (for å se rundetid minner) eller 

mellomtid skjermen (for å vise mellomtid minner) (sidene N-15 og N-17).
• For å konvertere en rundetid som er lagret i Stoppeklokke Modus til en mellomtid, 

må du velge mellomtid skjermen.
3. Trykk C for å gå til Tilbakekall Modus.
4. Bruk A knappen for å bla gjennom loggenes tittel skjermer fra den nyeste til den 

eldste, til tittelskjermen av loggen hvis poster du ønsker å se vises.
5. Trykk D for å bla gjennom dataene som finnes i loggen du valgte i trinn 4, fra den 

eldste til den nyeste.
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• Om du vil være i stand til å vise rundetids data eller mellomtidsdata vil avhenge av 
skjermen du valgte i trinn 2 ovenfor.

Trykk D.

s

Runde nr.

Mellomtid nummer

Logg nummer

Loggtittel display

Første måling Siste måling

s
s

Rundetid

Mellomtid

s

s
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Sletting av en logg
1. I Tilbakekall Modus må du få frem tittelskjermen til loggen som ønskes slettet.
2. Hold inne B og D til CLR stopper å blinke i displayet.
• Dette sletter hele loggen og alle dataene i den.
• Slette en enkelt log vil skyve alle nyere logger (de med høyere log nummer) 

oppover for å fylle den tomme plassen. Dette fører til at alle log numrene for nyere 
logger blir redusert med 1. Hvis der er 6 logger i minnet (nummerert fra 01 til 06) og 
du sletter log 03, vil numrene for loggene som tidligere var nummerert 04, 05 og 06 
nå endres til 03, 04 og 05.
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Nedtelleren
Nedtelleren kan stilles i området mellom 1 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 Nedtellings 
Modus, som uret kommer i ved at du trykker C (side 
N-7).

SekunderTimer
Minutter

Tid i Tidvisnings 
Modus

Indikator for 
Auto-Repeat
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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.

• Når auto-gjentak er arkivert vil alarmen lyde og nedtellere starter automatisk igjen 
uten pause når den kommer til null. Alarmen lyder når nedtelleren kommer til null.

• 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 B. Nå vil 

nedtelleren gå tilbake til den opprinnelige start-innstillingen.
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Konfigurering av nedtellerens starttid og auto-repeat innstillinger 
1. Hold nede A når nedtellerens start-tid er fremme i 

displayet til timetallene er klar til å stilles (blinker).
• Hvis nedtellerens starttid ikke vises i displayet, se 

"Bruk av nedteller-timeren" (side E-26) for hvordan 
man får det frem i displayet.

2. Trykk C for å flytte blinkingen i sekvensen som er vist 
nedenfor, og velg det som skal endres. 

                                             
Start Tid 
(Minutter)

Auto-Repeat
 På/Av

Start Tid 
(Timer)På/Av status

Indikator for Auto-Repeat
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3. Utfør en av de følgende fremgangsmåtene, avhengig av hvilke innstilling som er 
valgt i displayet.
• Når startstidspunktet blinker, bruk D (+) og B (–) til å endre det. 
• still inn 0:00 for å spesifisere 24 timer. 
• Mens innstilling for auto-repeat på/av (0N eller 0F) blinker i displayet, trykk D 

for å velge auto-repeat på (0N) eller av (0F). 
4. Press A når du er ferdig.
• Indikatoren for auto-repeat ( ) vises i  skjermen for Nedtellings Modus når 

funksjonen er slått på.
• Stort forbruk av auto-repeat og alarm, vil redusere batterienes levetid.
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Alarmer
Det er mulig å stille opp til tre 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 to 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 3 skjermer for alarm nummerert fra 1 til 3. 

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-7).

Alarm tid
(Time: Minutter)

Alarm nummer

Alarm dato
(Måned - Dato)
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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 måned på 
samme dato og klokkeslett.
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Innstilling av alarm tid
1. Trykk D i Alarm Modus for å velge en alarm.

x3x1 x2 :00

• Du kan bruke Alarm1 som en  snooze alarm eller en engang alarm. Alarmene 2 
og 3 kan kun brukes som engangs alarmer (altså ikke med snooze-funksjon).

• 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.
• Denne operasjonen aktiverer alarmen automatisk.

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

Hour Minutes DayMonth



N-32

4. Når en innstilling blinker, bruk D (+) og B (–) til å forandre innstillingen.
• For å sette en alarm som ikke inkluderer måned (daglig alarm, månedlig alarm), 

sett x for måned. Trykk D og B til x -merket kommer frem (mellom 12 og 1), 
mens måned-verdien blinker.

• For å sette en alarm som ikke inkluderer dato (daglig alarm, 1-måneds alarm), 
sett xx for  dato. Trykk D og B 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 –  A-indikator, eller PM – P-indikator).

5. Press A når du er ferdig.

Alarm-operasjoner
En alarm lyder i ti sekunder på det stilte tidspunktet. Snooze-alarmen vil lyde med 
fem minutters mellomrom. Dette gjør den sju etterfølgende ganger, eller til alarmen 
slås av eller endres til en engangs alarm (side N-34).
• Alarmer og timesignaler følger tiden som vises i vanlig tidvisnings modus.
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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:
 Viser innstillings skjermen for Tidvisnings Modus (side N-8)
 Viser alarm 1 innstillings skjerm (side E-31)

Testing av alarmen
Hold nede D i alarm-modus.



N-34

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.

• Alarm-indikatorene viser i alle modus når alarmen er aktivert.
• Indikatoren for snooze-alarmen blinker når alarmen går samt under 5-minutters 

intervallene mellom alarmene.
• Hvis displayet for innstilling av alarm1 vises (side N-31), vil en eventuell aktivert 

snooze-funksjon deaktiveres automatisk (omgjør Alarm1 til en engangs alarm).

Snooze alarm påEngangs alarm på Alarm av

Snooze alarm indikator
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Å slå alarmene 2 og 3 på og av
1. I Alarm Modus, bruk D dor å velge en engangs alarm 

(alarm nummer 2 eller 3).
2. Trykk A for å slå av og på den viste alarmen.
• Ved aktivering av en engangs alarm (2 eller 3) vil 

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

Modus.

Slå av og på timesignalet
1. I alarm-modus brukes D til å velge timesignal.
2. Trykk A for å slå av eller på det som er valgt i punkt 1.
• Timesignal-indikatoren  vises i displayet når 

timesignalet er aktivert.
• Timesignal-indikatoren vises i alle Modus.

Alarm på indikator

Timesignal på 
indikator
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Dualtid
Dualtid Modus viser tiden i en annen tidssone enn den du 
oppholder deg i til vanlig. Du kan velge standard tid eller 
sommertid for denne tidssonen.
• 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 N-7).
2. Hold nede A i Dualtid Modus til innstillingen av 

sommertid er klar til å stilles (blinker).
3. Trykk C for å flytte blinkingen i sekvensen som er vist 

nedenfor.

DST MinutterTimer

Dualtid
(Time: Minutter Sekunder)

Tid i Tidvisnings Modus
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4. Når innstillingene som ønskes forandret blinker, bruk B og D til å forandre dem 
som vist nedenfor.

5. Press A når du er ferdig.
• Sommertid-indikatoren (DST) i Dualtid Modus viser at dualtid er stilt inn på 

sommertid.

Display

  

 

For å gjøre dette:
Skifte mellom sommertid (ON) og vanlig 
tid (OF).
Skifte timer eller minutter

Gjør dette:

Trykk D. 

Bruk D (+) og B (-).
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Lys-funksjonen
En lysdiode (LED) lyser opp urets display, slik at det er 
enkelt å se tiden i mørke omgivelser. 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 "Forhåndsregler ved bruk av lys-funksjonen" på side 
E-45 for mer informasjon.

Opplysning av displayet manuelt
Uansett mode, Trykk L for lys i displayet.
• Denne operasjonen fungerer selv om autolys-

funksjonen også er aktivert.
• Du kan benytte fremgangsmåten som vises under til å 

lyse opp displayet i enten 1,5 eller 3 sekunder. Når du 
trykker L, vil lyset forbli på i ca. 1,5 eller 3 sekunder, 
avhengig av den gjeldende innstillingen.

Autolys-funksjonen slått på
indikator
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Velg lysvarighet
1. Hold nede A i tidvisning-modus til sekundene er klar til 

å stilles (blinker).
2. Når sekundene blinker trykker du B for å skifte mellom 

1,5 sekunder ( ) og 3 sekunder ( ).
3. Press A når du er ferdig.
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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 leser målinger 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
Hold nede Bi omtrent tre sekunder for å slå autolys på (autolys på indikator   vises) 
og av (autolys på indikatoren ikke vises).
• Autolys-indikatoren står i displayet i alle mode når autolys-funksjonen er aktivert.
• For å spare på batteriet, slår autolys-funksjonen seg automatisk av seks timer etter 

at den ble slått på. Gjenta prosedyren over for å slå auto lys-funksjonen på igjen.
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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 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 
innstillingsfunksjonen.

• Uret endrer til Tidvisnings Modus automatisk hvis du ikke utfører noen operasjoner i 
Tilbakekall Modus eller Alarm Modus  i løpet av to-tre minutter. 
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Knappetone
Knappetonen lyder hver gang du trykker på en av urets 
knapper. Knappetonen kan slås av og på.
• Alarmene og Nedteller alarmen vil lyde, selv om 

knappetonen er slått av.

Hvordan slå av og på knappetonen
I alle modus (men ikke når du stiller noe inn) holder du nede C for å slå på og av 
knapptonen (indikeres i displayet).
• Vær oppmerksom på at når du holder C nede for å slå av eller på knappetonen, 

skifter du samtidig modus.
• Når knappetonen er slått av, vil dette vises av en mute indikator i alle modus.
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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.

• 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.
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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
• Unngå å gå med uret på undersiden av håndleddet. Ellers vil autolys-funksjonen 

slå på lyset når det ikke er behov for det, og dermed forkorte batteriets levetid. Hvis 
du likevel ønsker å ha uret på undersiden av håndleddet bør du slå av autolys-
funksjonen.

• 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 ca. 1.5 eller 3 sekund, selv om du 
fortsetter å holde uret mot ansiktet.

Mer enn 15 grader 
for høyt
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• 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.
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Spesifikasjoner
Nøyaktighet ved normaltemperatur: ± 30 sekunder pr måned
Tidvisning: Timer, minutter, sekunder, a.m. (A)/ p.m. (P), måned, dato, ukedag

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

2099.
Annet: Sommertid/Standard tid

Stoppeklokke:
Målings kapasitet  99 timer, 59 minutter, 59 sekunder 
Målings enhet: 1/100 sekund (fra 0 til 59 minutter, 59.99 sekunder) eller 1 

sekund (fra 1 time til 99 timer, 59 minutter, 59 sekunder)
Målings typer: Medgått tid, rundetider, mellomtider, 2 slutt-tider
Minne kapasitet: 60 datasett (til bruk for rundetider og mellomtider)
Annet: Runde/mellomtid nr

Nedteller:
Målings enhet: ett sekund
Intervall: 1 minutt til 24 timer (1-minutts trinn og 1-times trinn)
Annet: Auto-repeat
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Alarmer: 3 multi funksjons* alarmer (2 engangs alarmer; en snooze/engangs 
alarm); Timesignal

 ∗Alarm type: Daglig alarm, Dato alarm, 1-måned alarm, Månedlig alarm
Dual Tid: Timer, minutter, sekunder, a.m. (A)/p.m. (P)

Annet: Sommertid/Standard tid
Lys-funksjonen: LED (light-emitting diode); valgbar lysvarighet (ca. 1.5 sekunder 

eller 3 sekunder); Auro lys funskjon
Annet: Knappetone på/av

Batteri: Ett lithium batteri (Type: CR2016)
Ca. 7 år med type CR2016 (Forutsetter max. 1 alarm operasjon på 10 sekunder 
pr. dag og 1 lys operasjon på 1,5 sekunder pr. dag)


