
Bruksanvisning 5001
Om bruksanvisningen

Tidvisnings Modus Verdenstid Modus Alarm Modus Stoppeklokke Modus Endrings Modus Nedtellings Mode

Trykk     .

Generelt

Tidvisning

PM indikator Dato 

Ukedag 

Sekunder

Timer: Minutter

Måned-Dato 

Ukedag 

Sekunder

Press     .

Tid/Dag Skjerm Dag/Tid Skjerm

Skjerm

50

10:58

2008

Gjør dette:

Trykk D .

Bruk  D  (øst) og B (vest) 

Trykk D .

Bruk D  (+) og B  (–).

For å gjøre dette:

Nullstill sekundene til 00

Endre bykoden

Velg mellom sommertid (ON)
og vanlig tid  (OF)

Endre minutter eller timer

Endre årstall

Endre måned eller dato

Sekunder DST Timer

MinutterÅrDato

Bykode

Måned

DST indikator 

On/Off (På/Av) status 

DST indikator 

Gjeldende tid for den
valgte bykode  

Sekunder 

Bykode

Verdenstid

Bruk D  (+) og B  (–).

Avhengig av urmodell, vil vist tekst vises enten som •	
mørke tegn på lys bakgrunn eller lyse tegn mot mørk 
bakgrunn. Alle eksempler i denne bruksanvisningen 
bruker mørke tegn på lys bakgrunn.
Knappe operasjoner er vist med bokstaver i •	
illustrasjonene.
For enkelhets skyld vil illustrasjonstegningene i denne •	
bruksanvisningen ikke vise de analoge viserne.
Hver seksjon i denne bruksanvisningen gir deg •	
informasjon du trenger for å utføre operasjonene i hvert 
modus. Ytterligere teknisk informasjon finnes i avsnittet 
"Referanser".

Trykk C for å skifte fra modus til modus.•	
I alle modus (unntatt når en innstilling er i gang) trykker du B for å lyse •	
oppdisplayet i ca. 2 sekunder.

Dette uret har separat digital og analog tidvisning. Prosedyrene for innstilling av digital 
og analog tid er forskjellige.
Trykk D i Tidvisnings modus for å bytte mellom å vise Tid/Dato og Dag/Tid.•	

Les dette før du stiller digital tid og dato!
Tiden som vises i Tidvisnings Modus og Verdenstid Modus er linket til hverandre.
På grunn av dette er det viktig at du velger rett bykode for din hjemby (den byen du 
normalt bruker uret i) før du stiller tid og dato. 
Se nåværende innstilling av bykode for din hjemby ved å trykke A i tidvisnings modus.•	
For mer informasjon om bykoder, se "Bykodetabellen".•	

Innstilling av digital tid og dato

 tidvisnings modus holder du inne A til sekundene 1. 
begynner å blinke, som indikerer innstillings skjerm.
Trykk C for å flytte blinkingen som vist i sekvensen under 2. 
for å velge andre innstillinger.

Når innstillingene som ønskes forandret blinker, bruk B og/eller D til å forandre de 3. 
som vist under.

Se ” Innstilling av Sommertid (DST) for Digital tid ” for flere detaljer om innstilling av •	
sommertid.

4. Trykk A når du er ferdig.
Å nullstille sekundene til 00 når sekundene er mellom 30 og 59 fører til at minutt-tallet øker •	
med 1. Nullstilles sekundene til 00 når sekundene er mellom 00 og 29 endrer ikke minutt-
tallet.
Årstall kan stilles i tidsperioden 2000 til 2099.•	
Urets innebygde full-automatiske kalender regner automatisk ut skuddår og måneders •	
lengde. Så snart du har stilt inn dato, skal der ikke være noen grunn til å endre den, 
bortsett fra ved batteriskift.
Ukedager regnes ut på bakgrunn av dato-innstillingen (År, Måned og dag)•	
Et null-tall legges til datoer fra 1 til 9.•	

 Eksempel: Den 1. i måneden vises som 01.

Innstilling av Sommertid (DST) for Digital tid
Sommertid er en time frem fra normal tidvisning.  Husk at ikke alle land opererer med 
sommertid.

Skifte mellom vanlig digital tidvisning og sommertid

I tidvisnings modus holder du inne A til sekundene 1. 
begynner å blinke, som indikerer innstillings skjerm.
Trykk C to ganger for å få frem displayet for innstilling av 2. 
sommertid.
Trykk D for å skifte mellom sommertid (ON) og vanlig tid 3. 
(OF).
Trykk A når du er ferdig.4. 

DST indikatoren vises i Tidvisnings Modus, Alarm Modus •	
og Endrings Modus når sommertid er slått på.

Verdenstiden viser gjeldende tid i 48 byer (29 tidssoner) 
rund hele verden.
Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Verdenstid •	
Modus som du kommer til ved å trykke C.

Hvordan se tiden i en annen by
I verdenstid-modus trykker du D for å bla gjennom 
bykodene.
For mer informasjon om bykoder, se "Bykodetabellen".•	
Hvis gjeldende tid for en bykode er feil, sjekk tiden i •	
Tidvisnings Modus og innstilling av hjemby kode og gjør de 
nødvendige rettelsene.

Skift mellom vanlig tid og sommertid for en bykode

I verdenstid modus trykker du D for å vise bykoden 1. 
(tidssonen) som du vil endre innstilling av sommertid for.
Hold inne A i ca. 1 sekund for velge mellom sommertid 2. 
(DST indikator vises) og vanlig tid (DST indikator vises 
ikke).

DST indikatoren vises i displayet når du viser en bykode •	
hvor sommertid er slått på.
Merk at innstillingene for DST/Vanlig tid berører kun •	
den gjeldende viste bykode. De andre bykodene forblir 
uforandret.
Du kan ikke velge mellom sommertid og vanlig tid hvis den •	
viste bykoden er bykoden som er valgt som hjemby kode 
i Tidvisning Modus. For å endre DST innstillingene for din 
hjemby, følg prosedyren under "Innstilling av tid og dato".
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Alarm tid 
(Timer: Minutter) 

Alarm nummer 

On/Off (På/Av) status 

Alarmer

On/Off (På/Av) status 

Alarm på indikator 

1/100 sekund

Minutter 

Sekunder

On/Off (På/Av) status 

Timesignal på
indikator 

Stoppeklokke

Medgått tid

Start Stop Re-start Stop Nullstill

Start Split
( vises) 

fortsett Stop Nullstill

Start Split Stop Fortsett Nullstill

Split Tid 

To sluttider

Første løper 
i mål.
Viser tiden til 
første løper.

Andre løper 
i mål.

Viser tiden til
andre løper.

Timer

Minutter

Sekunder

Nedtelling

Auto-repeatMinutterTimer

Skjerm

0:00

Gjør dette:

Bruk D (+) og B (-)  

Trykk D .

For å gjøre dette:

Endre timer eller minutter

Velg mellom auto-repeat på (ON) eller av (OF)   

Endrings modus

Knappe  
Tone (        )

Alarm Beeper  
Valg     (        )

12/24-timers  
Tidvisning     (       )

Analog Viser Stilling 
(        )

00-sekund Animasjon
(        )

Trykk     .

On/Off (På/Av) status 

Det kan stilles fem uavhengige alarmer. Når en alarm er slått 
på, vil alarmen gå når alarm tiden er nådd.
Du kan slå på timesignalet slik at uret piper 2 ganger hver 
hele time.
I alarm-modus er det seks display (skjermer). Fem er for •	
alarmer (indikert med nummer fra AL1 til AL5), og en for 
timesignalet (indikert med SIG).
Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Alarm Modus •	
som du kommer til ved å trykke C.
Du kan velge en av tre alarm lyder.•	

Innstilling av alarm-tid

Velg en alarm i alarm-modus ved å trykke på D til en av 1. 
alarmene du ønsker å endre vises.

For å stille en alarm, må skjermen vise et alarmnummer fra AL1 til AL5.•	
Når en alarm er valgt, hold inne A til timene er klar til å stilles (blinker) som indikerer 2. 
innstillings skjermen.

Denne operasjonen aktiverer alarmen automatisk.•	
Trykk C for å flytte blinkingen mellom timer og minutter.3. 
Når en innstilling blinker, bruk D (+) og B (-) til å forandre innstillingen.4. 

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

5. Trykk A når du er ferdig.

Alarm-operasjoner
Alarmen lyder i 10 sekunder på den innstilte tiden , uansett hvilke modus uret står i.
Trykk en av urets knapper for å stoppe alarmen.•	

Testing av alarmen
Hold nede D i alarm-modus.
Alarmen vil pipe med den valgte alarm tonen.•	

Slå av og på en alarm
Velg en alarm i alarm-modus ved å trykke på D.1. 
Trykk A for å slå timesignalet på (ON vises) og av (OF 2. 
vises).

Å slå på en alarm (AL1 til AL5), vises da alarm på indikator i •	
dens alarm modus skjerm.
I alle modus i tillegg til Alarm Modus, alarm på indikatoren •	
vises de alarmer som er slått på.
Alarm på-indikatoren blinker mens alarmen piper.•	

Slå av og på timesignalet

I alarm-modus brukes D til å velge timesignal. (SIG).1. 
Trykk A for å slå timesignalet på (ON vises) og av (OF 2. 
vises).

Ved å slå på timesignalet vil timesignal på indikator vises i •	
dens alarm modus skjerm.
Når timesignalet er slått på, vil time signal på indikatoren •	
vises i displayet i alle modus i tillegg til Alarm Modus.

Stoppeklokken kan måle forløpt tid, mellomtid, og to sluttider.
Målingene viser i displayet opp til 59 minutter, 59,99 •	
sekunder.
Stoppeklokken fortsetter fra null etter at den har nådd •	
limiten, eller til du sopper den.
Stoppeklokke målingen fortsetter selv om du går ut av Stop-•	
peklokke Modus.
Dersom du går ut av Stoppeklokke Modus når en split tid •	
vises på displayet, fjernes split tiden og uret returnerer til 
medgått tid måling.
Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Stoppeklokke •	
Modus som du kommer til ved å trykke C.

Nedtelleren kan stilles i området mellom 1 minutt og 24 timer. 
En alarm piper når nedtellingen kommer til null.
Du kan også velge auto-repeat, som re-starter nedtellingen •	
automatisk fra nedtellingstiden når uret kommer til null.
Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Nedtellings •	
Modus som du kommer til ved å trykke C.

Bruk av nedtelleren
Trykk D i nedtellings-modus for å starte nedtelleren.
Når nedtellingen kommer til null, og auto-repeat er slått på, vil en alarm pipe i 10 sekunder •	
eller til du stopper den ved å trykke på en knapp. Nedtellings tiden resettes automatisk på 
den innstilte tiden etter at alarmen er ferdig.
Når auto-repeat er slått på, vil nedtellingen re-starte automatisk uten pause når den kom-•	
mer til null. En alarm piper når nedtelleren kommer til null.
Nedtellingen forsetter selv om du går ut av Nedtellings Modus.•	
Trykk D for å sette en nedtelling på pause. Trykk D på nytt for å fortsette.•	
For å avslutte en nedtelling, trykker du først på D (pause) og deretter på A. Nå vil nedtell-•	
eren gå tilbake til den opprinnelige start-tiden.

Konfigurering av nedtellerens innstillinger 
Når nedtellerens start tid vises i displayet i Nedtellings 1. 
Modus, hold inne A til timene for nedtellingens start-tid 
begynner å blinke, som indikerer innstillingsdisplayet.

Hvis nedtellingens start tid ikke vises, følg prosedyren •	
under "Bruk av nedtelleren" for å vise den.
Trykk C for å flytte blinkingen som vist i sekvensen under 2. 
for å velge andre innstillinger.

3. Når en innstilling blinker, bruk D og B til å forandre innstillingen som beskrevet nedenfor.

Ønskes nedtellertiden å være 24 timer, stilles nedtelleren til 0:00.•	
4. Trykk A når du er ferdig.
Auto-repeat på-indikatoren vises i Nedtellings Modus skjermen når funksjonen er slått på.•	
Stort forbruk av auto-gjentak og alarm, vil redusere batterienes levetid.•	

Du kan bruke Endrings Modus til å konfigurere følgende innstillinger, eller til å tilbakestille 
innstillingene til fabrikkinnstilling.

 Knappetone på/av•	
 Alarm beeper tone•	
 12/24-timers tidsvisning•	
 00-sekund animasjon på/av•	
 Analog viserstilling•	

Viserinnstillingene vil ikke bli berørt dersom du tilbakestiller innstillingene til babrikkinnstilling.•	
Alle operasjoner i dette avsnittet utføres i Endrings Modus som du kommer til ved å trykke C.•	
Trykk D for å bla gjennom de forskjellige innstillingsalternativene som vist i sekvensen •	
nedenfor.

Knappetone
Knappetonen lyder hver gang du trykker på en av urets knapper. Du kan slå knappetonen 
av og på som du ønsker.
Selv om du slår av knappetonen, vil alarm, timesignal og Nedtellings alarm fungere •	
normalt.

Hvordan slå av og på knappetonen

I Endrings Modus trykker du D for skjermen for knap-1. 
petone valget.
Trykk A for å velge knappetone på (ON) eller av (OF).2. 
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Alarm beeper valg 

On/Off (På/Av) status 

Knappetone

Alarm Beeper Valg

12/24-timers visning 

00-sekund Animasjon 

PÅ

A

12H

PÅ

Referanser

Bykode tabell
By By UTC Andre byer i samme tidssoneKode Forskjell

Pago Pago
Honolulu

Anchorage
Vancouver

San Francisco
Los Angeles

Denver
Mexico City

Chicago
Miami

New York
Caracas
St. Johns

Rio De Janeiro
Praia

Lisbon
London

Barcelona
Paris
Milan
Rome
Berlin
Athens

Johannesburg
Istanbul
Cairo

Jerusalem
Moscow
Jeddah
Tehran
Dubai
Kabul

Karachi
Male
Delhi

Dhaka
Yangon
Bangkok

Singapore
Hong Kong

Beijing
Seoul
Tokyo

Adelaide
Guam

Sydney
Noumea

Wellington

–11.0
–10.0
–09.0
–08.0

–07.0
–06.0

–05.0

–04.0
–03.5
–03.0
–01.0
+00.0

+01.0

+02.0

+03.0

+03.5
+04.0
+04.5
+05.0

+05.5
+06.0
+06.5
+07.0
+08.0

+09.0

+09.5
+10.0

+11.0
+12.0

Papeete
Nome
Las Vegas, Seattle/Tacoma, Dawson City

El Paso, Edmonton
Winnipeg, Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans

Montreal, Detroit, Boston, Panama City, Havana, Lima,
Bogota
La Paz, Santiago, Port Of Spain

Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo

Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan

Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna,
Stockholm, Madrid

Helsinki, Beirut, Damascus, Cape Town

Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi

Shiraz
Abu Dhabi, Muscat

Mumbai, Kolkata, Colombo

Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
Kuala Lumpur, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar

Pyongyang

Darwin
Melbourne, Rabaul

Port Vila
Christchurch, Nadi, Nauru Island

PPG
HNL
ANC
YVR
SFO
LAX
DEN
MEX
CHI
MIA
NYC
CCS
YYT
RIO
RAI
LIS

LON
BCN
PAR
MIL

ROM
BER
ATH
JNB
IST
CAI
JRS

MOW
JED
THR
DXB
KBL
KHI
MLE
DEL
DAC
RGN
BKK
SIN
HKG
BJS
SEL
TYO
ADL
GUM
SYD
NOU
WLG

*Basert på data fra desember 2006.

Alarm beeper tone
Du kan velge en av tre alarm lyder (A, B og C).
For å høre hvordan alarmen høres ut, se "Test av alarmen".•	

For å endre alarm beeper tonen

I Endrings Modus trykker du D for å vise Alarm beeper 1. 
tonens endrings skjerm.
Press A når du er ferdig.2. 

12/24-timers tidsvisning
Du kan velge enten 12-timers eller 24-timers format

Å velge enten 12-timers eller 24-timers format

I Endrings Modus trykker du D for å vise 12/24 timers 1. 
tidvisningens endrings skjerm.
Trykk A for å skifte mellom 12-(12H) og 24-(24H)  timers-2. 
format visning.

Med 12 timers format vil "P" (PM) indikator vises i displayet •	
når klokken er mellom 12 formiddag til 11:59 om kvelden, 
og ingen indikator vises når klokken er mellom midnatt til 
11:59 om formiddagen.
Med 24 timers visning vil tiden mellom 0:00 til 23:59 vises •	
uten indikator.
12/24 timers formatet du velger vil gjelde i alle Modus.•	

00-sekund Animasjon
Du kan bruke disse innstillingene for slå display animasjonen av eller på. Display animas-
jonen er en blink animasjon som vises hver gang sekundene viser 00 i Tidvisnings Modus 
(bortsett fra når en innstillings skjerm vises i displayet) og i Verdenstid Modus.

Å slå 00-sekund animasjonen på og av

I Endrings Modus trykker du D for å vise 00-sekund Ani-1. 
masjonens endrings skjerm.
Trykk A for å velge 00-sekund animasjonen på (ON) eller 2. 
av (OF).

Innstilling av analog tid
Utfør prosedyren under når den analoge tiden ikke matcher tiden som vises i det digitale 
displayet.

Justering av analog tid
I Endrings Modus trykker du D for å vise skjermen for 1. 
analog innstilling.
Hold inne A til den digitale tiden begynner å blinke, som 2. 
indikerer den analoge innstillings skjermen.
Trykk D for å øke analog tidvisning med 20 sekunder.3. 

Holder du D inne, vil analog tids innstilling gå raskere.•	

Hvis du trenger å endre den analoge tiden mye, holder du inne D til tiden øker raskt, og •	
så trykker du B. Dette gjør at viserne flytter seg raskt automatisk og du kan slippe begge 
knappene. Visernes raske flytting fortsetter til du trykker på en av knappene. Viserne 
stopper også automatisk etter å ha gått 12 timer rundt, eller når en alarm (daglig alarm, 
timesignal, eller nedtellings alarm) piper.

4. Trykk A når du er ferdig.
Uret vil automatisk justere minutt viseren rolig for å matche dens interne sekund telleren •	
når du går ut av innstillingen.

Å tilbakestille alle innstillingene i Endrings Modus til fabrikk innstilling
I Endrings Modus holder du inne B og D i ca. 3 sekunder til det blinker i displayet og uret 
piper.
Dette tilbakestiller alle innstillingene i Endrings Modus til fabrikk innstilling•	

Dette avsnittet inneholder mer detaljert og teknisk informasjon om urets operasjoner.
Det inneholder også viktige forholdsregler og merknader om forskjellige ting og funksjoner 
for uret.

Autoretur-funksjonen
Hvis du lar uret være i Alarm Modus eller Endrings Modus i 3 minutter uten å utføre noen •	
operasjoner, vil uret automatisk gå tilbake til Tidvisnings Modus.
Hvis uret blir stående i en innstillings skjerm ved at et tall blinker i 2 til 3 minutter uten •	
at noe blir gjort, vil uret lagre de innstillingene du har gjort frem til dette punktet for så å 
avslutte innstillingen automatisk.

Finne frem til data
Knappene B og D brukes i de forskjellige Modus og innstillings skjermer for å bla gjennom 
data på displayet. I de fleste tilfeller kan du holde inne knappene for å bla hurtig.

Første display i hver modus
Når du går til Tidvisning, Verdenstid, Alarm eller Endrings Modus, vil data som du så på 
sist du gikk ut av Moduset vises først.

Verdenstid
Sekundvisningen i verdenstid er synkronisert med sekundene i normal tidvisning i Tidvis-•	
ning Modus.
Alle tidene i Verdenstid Modus er kalkulert ut fra gjeldende hjemby-tid i Tidvisnings •	
Modus ved bruk av UTC tidsforskjells verdier.
UTC differansen er en verdi som indikerer tidsforskjellen mellom et referanse punkt i •	
Greenwich, England og tidssonen for en by.
Bokstavene "UTC" er en forkortelse for "Coordinated Universal Time”, som er en viten-•	
skapelig standard for tidvisning over hele verden. Det er basert på et ekstremt nøyaktig 
atomur som har en nøyaktighet på microsekunder. Skudd sekunder legges til eller trekkes 
fra, slik at UTC kan være synkron med jordens rotasjon.

Lys - forhåndsregler
En lysdiode (LED) lyser opp urets display, slik at det er enkelt å se tiden i mørke omgiv-
elser. I alle modus trykker du B for å lyse opp displayet (unntatt når en innstilling er i gang) 
i ca. 2 sekunder.
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.•	

IMPORTØR I NORGE:
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All kopiering av denne brukanvisningen er forbudt uten etter avtale med Cronograf as


