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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.
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  Ta vare på denne manualen for seinere bruk.
  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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Generell guide
  Trykk B for å skifte fra Modus til Modus.  
  Trykker du B etter du har utført en operasjon, vil uret gå tilbake til Tidvisnings 
Modus.

Tidvisnings Modus Alarm Modus

B B
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  Hvis du ikke rører urets knapper i løpet av to-tre minutter når uret er i alarm modus 
eller innstillings modus, vil uret automatisk gå tilbake til tidvisnings modus.

  Trykk A for lys i displayet.

Stoppeklokke Modus Tidsinnstillings funksjon

B

B
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Tidvisning
Bruk tidvisning-modus for å se tidvisning og dato.
  Ukedagene vises som følger.

SU : Søndag MO : Mandag
TU : Tirsdag WE : Onsdag
TH : Torsdag FR : Fredag
SA : Lørdag

  Uret tar ikke hensyn til skuddår. Sørg for å stille uret 
manuelt til 29. Februar når denne dato kommer når det 
er skuddår.

Ukedag

Dato

PM indikator

Time: Minutter Sekunder
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Skifte mellom 12- og 24-timeformatene
Trykk C i Tidvisnings Modus for å skifte mellom 12- og 24-timers formatene.
  Ved bruk av 12-timers formatet vil PM indikatoren vises i displayet fra 12 på 
formiddagen til 11.59 om kvelden og ingen indikator vises i displayet fra 12 om 
kvelden til 11:59 på formiddagen.

  Hvis tiden vises med 24-timers format, vil 24H indikatoren vises hele tiden.
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Alarm
Når alarmen er aktivert lyder den i 20 sekunder på den 
innstilte tiden en gang i døgnet. Når timesignalet er 
aktivert, piper uret hver hele time.
  Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Alarm Modus, 
som uret kommer i ved at du trykker B (side N-4).

Innstilling av alarm-tid
1.  I Alarm Modus trykker du A. Timetallet blinker fordi 

det er valgt.
  Denne operasjonen aktiverer alarmen automatisk.

Alarm på indikator
Timesignal på 
indikator

Alarm tid  
(Timer: Minutter)

Modus Indikator
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2.  Trykk A for å stille inn. Sekvensen er som vist nedenfor.

MinutterTime

Normal Alarm Modus (Ingen tall blinker)

A

A A

3.  Trykk C for å øke det valgte tallet som blinker. Holder du inne C går 
innstillingene raskere.
  Timeformatet til alarmen er det samme som er valgt for normal tidvisning.
  Hvis tiden vises med 12-timers formatet og du stiller inn en alarm tid, må du huske 
på å sette riktig tid, enten a.m. eller p.m. (PM).

4.  Når du er ferdig med å stille alarmen, trykk A for å gå tilbake til Alarm Modus.
  Hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av 2-3 minutter når et av tallene blinker, 
vil blinkingen stoppe og uret vil automatisk gå tilbake til Tidvisnings Modus.

Tidvisnings Modus Alarm Modus Stoppeklokke Modus Tidsinnstillings funksjon

B BB

B
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Hvordan stoppe alarmen 
Trykk en av urets knapper for å stoppe alarmen.

Slå av og på Alarmen og Timesignalet
For å slå av og på alarmen og timesignalet trykker du C i Alarm Modus for å endre 
status til alarm og timesignalet i følgende sekvens:

Begge på Begge av Kun Alarm Kun Timesignal

Testing av alarmen
Hold inne C når uret er i Alarm Modus.
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Stoppeklokke
Stoppeklokken kan måle medgått tid, mellomtid og to 
sluttider. Målingene kan gå opp til 59 minutter og 59,99 
sekunder.
  Hvis stoppeklokken når målergrensen, vil den starte på 
nytt fra null.

  En pågående måling av medgått tid fortsetter selv om 
går ut av Stoppeklokke Modus. Men, om du går ut av 
Stoppeklokk Modus mens en mellomtid vises, vil ikke 
mellomtiden vises når du går inn i Stoppeklokke Modus 
igjen.

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

Modus Indikator

Minutter

1/100 sekund

Sekunder
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Måling av tid med stoppeklokken
(a) Måling av medgått tid

C C C C A

Start Stop Fortsett Stop Nullstill

(b) Måling av mellomtid

C A A C A

Start Mellomtid
(SPL vises)

Utløs mellomtid Stop Nullstill

(c) Mellomtid og tider for 1. og 2. plass

C A C A A

Start Mellomtid
Første løper i mål.
Viser tiden til 
første løper

Stop
Andre løper i mål.

Utløs mellomtid
Viser tiden til 
andre løper

Nullstill
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Innstilling av tid
Bruk Modus for innstilling av tid for å sette riktig tid og 
dato.

Innstilling av tid og dato
1.  Bruk B for å gå til Innstillings modus for tid og dato 

(Side N-5).
  Sekundtallet blinker fordi det er valgt.

2.  Trykk A for å stille inn. Sekvensen er som vist 
nedenfor.

MinutterSekunder

Måned

Time

DatoUkedag

A A

A A

A A

PM indikator
Ukedag

Dato

Time: Minutter Sekunder
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3.  Når sekundtallet er valgt (blinker), trykk C for å nullstill til . Trykker du C når 
sekundene er mellom 30 to 59, vil sekundene nullstille til  og minutt-tallet øker 
med 1. Hvis sekundene er mellom 00 og 29, vil ikke minuttene øke med 1.

4.  Når andre tall (utenom sekundene) er valgt (blinker), trykk C for å øke det. Når 
ukedag er valgt, vil trykk på C for å gå til neste dag. Holder du inne C går 
innstillingene raskere.

5.  Når du er ferdig med å innstille tid og dato, trykker du B for å gå tilbake til 
Tidvisnings Modus.

  Hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av 2-3 minutter når et av tallene blinker, 
vil blinkingen stoppe og uret vil automatisk gå tilbake til Tidvisnings Modus.
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Spesifikasjoner

Nøyaktighet ved normal temperatur:  ±30 sekunder pr måned
Tidvisning:  Timer, minutter, sekunder, p.m., dato, ukedag 

tid system: 12-timer og 24-timers format
Kalendersystem: Auto-kalender viser 28 dager for februar

Alarm: Daglig Alarm, Timeignal
Stoppeklokke

Måleenhet: 1/100 sekund
Målekapasitet: 59 minutt og 59,99 sekunder
Målings typer: Medgått tid, mellomtid, 2 slutt-tider

Lys-funksjonen: Lys (LED:light-emitting diode)
Batteri: Ett lithium batteri

Type: CR1616
Batteri levetid: Ca. 3 år

  1sekunds bruk av lyset pr. døgn
  Alarmen lyder 20 sekunder pr. døgn

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
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