MODELL: DW-240/280/5600
W-48/71/720/721/725/780
W-E11

MODUL NR.: 549/689/

BRUKSANVISNING

690/691/871/1000/1545/
1846/2481

Avlesing av display

HVORDAN STILLE TID, DAG OG DATO
1. Trykk B i vanlig tidvisning for
innstilling av tid og dato.
2. Trykk A for å nullstille sekundene.
3. Trykk C for å velge mellom sekunder,
timer, minutter, år, måned og dato.
4. Hvert trykk på A øker tallet. Hold knappen inne for
hurtigstilling. Velg mellom 12 og 24 timers visning ved å trykke
på L.
5. Trykk B for å avslutte.
Minne symbol (Reminder mark)
Stå i vanlig tidvisning og hold inne A for å slå av og på
minnesymbolet. Dette symbolet har kun en funksjon:
Hvis det er noe en skal huske, ( f.eks. gå i butikken) slår man
på symbolet. Man får da en påminnelse om at det var noe man
skulle gjøre hver gang man ser på klokken.
ALARM FUNKSJON
Alarmen kan brukes på 4 forskjellige måter. Daglig alarm,
måneds alarm, daglig alarm for 1 måneds periode, eller dato
alarm.
1. Stå i alarm mode og trykk B for å
stille inn tid og dato. Still inn timene
først. Hvert trykk å A øker tallet. Hold
knappen inne for hurtigstilling.
2. Trykk C for å skifte de blinkende
tallene. Tallene som skal stilles vil
blinke. Still inn timer, minutt, måned
og dato.

DUAL TID (Annen tidssone)
1. Trykk B for å stille inn ny dual tid
når uret er i dual tid mode.
2. Trykk A for å høyne tallet. Hold inne
knappen for hurtigstilling.
3. Trykk C for å skifte mellom timer og minutter.
Skifting mellom 12 og 24 timers format gjøres ved å trykke L.
4. Avslutt ved å trykke B
NEDTELLINGS ALARM
Nedtellingen kan settes fra 1 sekund til 24 timer (Displayet
viser da 0:00’00). Start/stop gjøres ved å trykke A. Når tiden
når 0 vil alarmen lyde i 10 sekunder.
1. Trykk B for å stille inn ny tid.
2. Trykk L for å velge auto-repeat av
eller på.
3. Trykk A for å øke tallet. Hold inne
knappen for hurtigstilling.
4. Trykk C for å velge mellom timer, minutter og sekunder.
5. Trykk C for å avslutte.
STOPPEKLOKKE
Et signal bekrefter start/stop og
rundetid/nullstilling. Den totale
medgåtte tid begrenser seg til 23 timer,
59 minutter og 59,99 sekunder. For
lengre tid, nullstill og start igjen.
A. Hoved tid
Trykk A for å starte, og A for å stoppe. Trykk A igjen for å
fortsette. Trykk A en gang til for å stoppe og L for å nullstille,
B. Runde/mellomtid
Trykk A for å starte, trykk L for å måle rundetiden, Trykk L
en gang til for å fortsette tiden, trykk så A igjen for å stoppe
og L for nullstilling.

3. Trykk B for å avslutte
Daglig alarm
Still inn kun timer og minutter. Måned og dato stilles ----.
Alarmen lyder hver dag på den innstilte tiden.
Måneds alarm
Still inn timer, minutter og dato. La måned være --.
Alarmen lyder på den innstilte dato og tid hver måned.
1 måneds alarm
Still inn timer, minutter og måned. La dato være --.
Alarmen lyder hver dag til samme tid i den innstilte måneden.
Dato alarm
Still inn timer, minutter, måned og dato. Alarmen lyder på
den innstilte tid, måned og dato.

C. 1. plass og 2. plass
Trykk A for å starte, trykk L når første løper går i mål. Trykk
A når andre løper går i mål, skriv ned tiden til første løper.
Trykk L igjen for å få vist tiden til andre løper. Trykk L for å
nullstille klokken.
TA VARE PÅ URET.
Batteriets levetid er beregnet fra den dagen det ble satt inn i
fabrikken. Ved første tegn til dårlig lys eller dårlig display må
batteriet skiftes av en autorisert urmaker. Uret må ikke åpnes
av andre enn en autorisert urmaker.
Er uret blitt utsatt for sjøvann må det skylles under lunkent
ferskvann.
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