Bruksanvisning

BABY-G B A S I C
Tidvisning

Nedräkning/Timer

A

B

C

D

Funktionerna för dessa Baby-G-modellerna är i stort sett identiska, med
undantag att displayerna är olika utformade.
• Modulerna 1559/1619 visas ovan.
• I övriga moduler skiftar displayen i följande ordning:
Tidvisning
Alarm
Nedräkning/Timer Stoppur

Stoppur

Alarm

Alarm
Alarmet ljuder 20 sekunder på inställd tid varje dag, tryck A för att stoppa
signalen.
När timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel timma.

Inställning av alarm
1. Tryck och håll inne A i Alarmfunktionen tills siffrorna börjar blinka, tryck C
för att växla mellan följande:
Timmar – Minuter
• I modul1623/1667/1809 växlar du mellan följande:
Timmar – Minuter – Val av alarm
2. Tryck D för att öka värdet på de blinkande siffrorna, håll inne för snabbstegning. I modul 1623/1667/1809 ´ökar man värdet med E och minskar
med B.
3. Tryck A för att återgå till Alarmfunktionen.
4. Tryck C för att återgå till Tidvisningsfunktionen.

• Tryck C för att växla mellan funktionerna ovan.
• Tryck B i valfri funktion för att belysa displayen.

Tidvisning

Melodier

Inställning av tid och datum
1. Tryck och håll inne A i Tidvisnings
funktionen tills sekundsiffrorna börjar
blinka
2. Tryck D på tidsignal från radio/TV för att
nollställa sekundersiffrorna.
3. Tryck C för att växla mellan följande:
Sekunder – Timmar – Minuter – Dag –
Datum – Månad
4. Tryck D för att öka värdet på de blinkande
siffrorna, håll inne för snabbstegning. I
modul 1623/1667/1809 minskarman värdet med B
5. Tryck A för att återgå till Tidvisnings
funktionen.
•
Tryck D för att växla mellan 12/24-timmar
Se i funktionstabellen
visning
nedan vilka funktioner
• I modul 1578 måste 12-timmarsvisning
din klocka har.
vara inställt för att kunna ställa in tid.

I modul 1623/1667/1809 kan du välja olika melodier som alarmsignal.
0
1
2
3
4

Slumpvis spelning av melodi 1,2 och 3
Melodi 1
Melodi 2
Melodi 3
Beeper

Alarm-/timsignal till/från
Tryck D i Alarmfunktionen för att växla mellan följande:

Test av alarm
Tryck och håll inne D i Alarmfunktionen för att lyssna på signalen.
I modul 1623/1667/1809 trycker man B.

Modell och funktion
Modell

Modul

Belysning

Alarm

Stoppur Timer

Timer
autostart

BG-370

1619

Illuminator

●

24 tim

●

●

BG-370S

1619

Illuminator

●

24 tim

●

1619

Illuminator

●

24 tim

●
●

Modell

Modul

Belysning

Alarm

Stoppur Timer

BG-301

1455

Illuminator

●

1 tim

BG-130B

1913

Illuminator

●

24 tim

Timer
autostart

BG-130L

1914

Illuminator

●

24 tim

●

BG-370SV

BG-140B

1913

Illuminator

●

24 tim

●

BG-391TL

1623

Illuminator

●

24 tim

BG-140L

1914

Illuminator

●

24 tim

●

BGM-100L

1809

Illuminator

●

24 tim

BG-145V

1995

Illuminator

●

24 tim

BGM-100RN

1809

Iluminator

●

24 tim

1667

Iluminator

●

24 tim

●

BG-325

1578

Illuminator

●

24 tim

●

BGM-100V

BG-325B

1578

Illuminator

●

24 tim

●

BGX-112

1559

Illuminator

●

24 tim

●

BG-325L

1578

Illuminator

●

24 tim

●

BGX-120

1559

Illuminator

●

24 tim

●

BG-341SV

1559

Illuminator

●

24 tim

●

Autostart (modul 1559/1619/1995)

Stoppur
Stoppuret mäter varvtid, mellantid och två sluttider. Stoppuret mäter upp till
59 minuter och 59 sekunder.

När du använder Autostartfunktionen gör klockan en 5-sekunders nedräkning. Vid noll startar stoppuert automatiskt.
De sista 3 sekunderna av nedräkningen ljuder en signal varje sekund.

• I modul 1578/1913/1914 trycker du följande:

Använda autostart
1. Tryck E i Stoppursfunktionen när displayen är nollställd för att aktivera/
avaktivera Autostartfunktionen
2. Tryck D för att starta nedräkningen. Vid noll ljuder en lång signal och
stoppuret startar automatiskt
• Tryck E för att stoppa autostartfunktionen och återgå till
stoppursdisplayen.
• Tryck D när autostartfunktionen är igång startas stoppuret direkt.

Mätning av varvtid
1. Tryck D för att starta stoppuret.
2. Tryck D för att stoppa.
3. Tryck D för fortsätta tidtagningen på displayen.
4. Tryck D för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck A för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter deltid

Nedräkning/Timer

1. Tryck D för att starta stoppuret.
2. Tryck A för deltid
3. Tryck A för fortsatt tidtagning
4. Tryck D för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck A för att nollställa stoppuret.

Kan ställas in 1-60 minuter. (Modul 1559/1619/1995: 1 sekund - 60 minuter.
Vid noll ljuder en signal 10 sekunder eller tills valfriknapp trycks in.

Inställning av timer

Hur man mäter två sluttider
1. Tryck D för att starta stoppuret.
2. Tryck A när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck D när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck A för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck A igen för att nollställa.

1. Tryck och håll inne A i Timerfunktionen för att minutsiffran att blinka.
2. Tryck D (1559/1619/1995: E) för att öka antalet minuter, håll inne för
snabbstegning.
• Tryck C för att växla mellan minuter och sekunder.
3. Tryck A när du är klar med inställningarna.

Använda timern

Mätning av varvtid

1.
2.
•
3.

1.
2.
3.
4.
5.

Den animerade displayen visar olika figurer , respektive veckodag.
• Modul 1578 kan programeras med 8 egna bokstäver.

• I modul 1623/1667/1809 trycker du följande:

Tryck D för att starta stoppuret.
Tryck D för att stoppa.
Tryck D för fortsätta tidtagningen på displayen.
Tryck D för att stoppa tidtagningen.
Tryck B för att nollställa stoppuret.

Tryck D i Timerfunktionen för att starta nedräkningen.
Tryck D igen för att stoppa nedräkningen.
Tryck D igen för att återuppta nedräkningen.
Stoppa och tryck A för att återställa till startvärdet.

Animerad display
Animerad display

Hur man mäter deltid
1.
2.
3.
4.
5.

Att mata in egen text
1. Tryck A i Tidvisningsfunktionen när denna är i
24-timmarsvisning.
2. Tryck D för att scrolla bland tillgängliga tecken.

Tryck D för att starta stoppuret.
Tryck B för deltid
Tryck B för fortsatt tidtagning
Tryck D för att stoppa tidtagningen.
Tryck B för att nollställa stoppuret.
1578

Hur man mäter två sluttider
1. Tryck D för att starta stoppuret.
2. Tryck B när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck D när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck B för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck B igen för att nollställa.
• I modul 1559/1619/1995 trycker du följande:

3. När önskat tecken visas på displayen, tryck C
för att flytta till nästa.
4. När önskad text är inmatad, tryck A för att lagra.

Bakgrundsbelysning / Illuminator
• Tryck B i valfri funktion för att belysa displayen.
• Tryck E modul 1623/1667/1809/1995 för att belysa displayen.
• I modul 1619 trycker du E i Tidvinings- och Alarmfunktionen och B i
Stoppurs- och Timerfunktionen.

Mätning av varvtid
1.
2.
3.
4.
5.

Tryck E för att starta stoppuret.
Tryck E för att stoppa.
Tryck E för fortsätta tidtagningen på displayen.
Tryck E för att stoppa tidtagningen.
Tryck D för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter deltid
1.
2.
3.
4.
5.

Tryck E för att starta stoppuret.
Tryck D för deltid
Tryck D för fortsatt tidtagning
Tryck E för att stoppa tidtagningen.
Tryck D för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter två sluttider
1. Tryck E för att starta stoppuret.
2. Tryck D när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck E när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck D för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck D igen för att nollställa.
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