Bruksanvisning

DW-8600

Modul 1628

€ Tryck C för att växla mellan funktionerna.
€ I alla funktioner, tryck C för att återgå till Tidvisningsfunktionen.

Tidvisningsfunktion
Månfasfunktion

Tidvattengraf

Alarm

Stoppur

Tidvisning
Det finns två olika displayer i Tidvisningsfunktionen, Tidvisning och Temperaturvisning, tryck D för att växla mellan dessa.
Temperaturgraf
Veckodag

Månad
Mångraf och
Tidvattengraf
Dag

Minuter
Timmar

€ Temperaturkurvan visas i både Tidvisningsoch Temperaturvisningsdisplayen visar .
€ För inställning av tid, tryck och håll inne A i
tidvisningsfunktionen.
€ För temperaturkalibrering, tryck och håll inne
A i temperaturvisningsfunktionen .
€ Tryck B i Tidvisningsfunktionen för att tända
bakgrundsbelysningen.

Sekunder
AM-indikator

15o för högt

Paralell mot marken

15o för lågt

€ Statisk elektricitet och magnetfält kan medföra att bakgrundsbelysning att inte
fungerar korrekt.

Att aktivera/avaktivera Autolight-funktionen
För att aktivera autolight-funktionen, tryck och håll inne D i ca 1 sekund.
När funktionen är aktiverad visas autolight-indikatorn.
Autolightindikator

Inställning av tid och datum
1. Tryck D för att visa Tidvisningsdisplayen.
2. Tryck och håll inne A tills sekundsiffrorna börjar blinka.
3. Tryck C för att ändra valen i följande ordning:
Sekunder – Timmar – Minuter – 12/24-timformat –
År – Månad – Dag – Veckodag
4. Vid sekundinställning, tryck D för att nollställa. Om Du trycker D när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om
sekundsiffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
5. När någon siffra blinkar, tryck D för att öka värdet, B för att minska, håll inne för
snabbstegning.
• När 12/24-timmarsvisning blinkar, tryck D för att ändra.
6. Tryck A två gånger för att återgå till normal tidvisning.

Tryck och håll inne D

PÅ

AV

€ Tryck B i Tidvisningsfunktionen för att tända belysningen i ca 2 sekunder.

Termometer
En inbyggd sensor mäter temperaturen och visar värdet på displayen. Du kan växla
mellan Celsius (oC) och Farenheit (oF). Termometern kan kalbreras.
€ Missvisning kan ske på grund av din kroppstemperatur, direkt solljus och fukt.
€ Exakt temperatur kan inte uppnås när du har klockan på dig. Följande diagram
visar kroppstemperaturens effekt på temperaturvisningen.

Inställning av position
GMT differens
Latitud

Longitud

1. Tryck D i Tidvisningsfunktionen för att visa
tidvisning.
2. Tryck och håll inne A tills sekundsiffrorna
börjar blinka.
3. Tryck A igen för att visa Positionsdata.
GTM-differensen blinkar för att den är vald.
4. Tryck C för att ändra valen i följande ordning:
GTM-differens – Longitud/Latitud
5. När GTM-differensen är vald, tryck D för att öka
värdet, håll inne för snabbstegning.
6. När Longitud/Latitud är vald, tryck D för att ändra
Longitud och B för att ändra Latitud, håll inne
för snabbstegning.
7. Tryck A för att återgå till normal tidvisning.

Belysning
Autolight funktion
När autolight funktionen är aktiverad tänds belysningen automatiskt när klockan
vrids mer än 40o från parallellt läge mot marken.
€ Det kan hända att belysningen inte tänds om Du inte håller den parallellt med
marken. Se bilden.

Temperatur
Ungefärlig
Temperaturdifferens med
kläder eller av kroppstemperatur

Temperaturmätning
Temperaturmätningarna görs hela tiden automatiskt med 2 minuters mellanrum.
Du kan se den aktuella temperaturen i Tidvisningsfunktionens Temperaturdisplay.
Aktuell temperatur

Temperaturdisplay
1. Tryck C för visa Tidvisningsdisplayen.
2. För att se Temperaturdisplayen, tryck D

Växla mellan Celsius och Farenheit
1. Tryck D i Tidvisningsfunktionen för att visa
Temperaturdisplayen,
2. Tryck och håll inne A tills den aktuella
temperaturen börjar blinka.
3. Tryck C för att växla mellan Celsius (oC) och
Farenheit (oF).
4. Tryck A för att återgå till Temperaturdisplayen.
Blinkar

Temperaturkalibrering
1. Tryck D i Tidvisningsfunktionen för att visa
Temperaturdisplayen.
2. Tryck och håll inne A tills den aktuella
temperaturen börjar blinka.
3. Tryck D för att öka värdet och B för att minska,
varje tryck ökar eller minskar värdet 0,1o C.
€ Om du har valt Farenheit ökar eller minskar
värdet med 0,2o F.
€ Tryck B och C samtidigt för att återgå till
ursprungsvärdet.
4. Tryck A för att återgå till Temperaturdisplayen.

Blinkar

3. Tryck D för att öka värdet på den markerade siffran och B för att minska, håll inne
för snabbstegning.
4. Tryck A för att återgå till Tidvattensgraffunktionen.

Blinkar

Tidvattengraffunktionen
€ Du kan gå till Tidvattengraffunktionen genom att trycka A i Månfasfunktionen.
Du kan ändra tiden i Tidvattengraffunktionen men du kan ej ändra månad och
dag. För att se tidvattengrafen för ett annat datum, återgå till månfasfunktionen
och ändra datuminställning och gå sedan tillbaka till tidvattengraffunktionen igen.
Observera att du inte kan ändra datum direkt i Månfasfunktionen, månad ändras
automatiskt när du ökar eller minskar värdet på daginställningen.
€ Tidvattengrafen visas också i Tidvisningsfunktionen, där den indikerar tidvatten
vid aktuell tid.

Hög

Ebb

Fullmåne

Halvmåne
sista delen

1. Tryck C för att gå till Mångraffunktionen.
2. Tryck A för att gå till Tidvattengraf-funktionen.
€ Tidvattengrafen visar tidvattenläget för klockan 6.00
vid aktuellt datum.
3. Tryck D för att öka värdet eller B för att minska
värdet, håll inne för snabbstegning.

Alarm
Månindikator

Måne

Uppgång

Possition
Jorden

Måne

€ Månens uppgångstid indikeras när månen har nått
sin högsta punkt, medan månens nedgångstid
indikeras när månen har nått sin lägsta punkt.
Upp- och nedgångstider är inte exakta, det kan vara
en skillnad upp till +/-30 minuter.
€ Tryck B eller D för att scrolla genom månfaser,
upp och nedgångstider från 1 januari 1995 till 31 december 2039.

Nedgång

Hög

Blinkar

Se till att du har ställt in aktuell tid och position innan du använder Månfasfunktionen.
Månfasfunktionen visar aktuell månfas, samt månens upp- och nedgångstider.
Månfaserna visas som följande:

Halvmåne Halvmåne
första delen

Flod

Visa graf för specifik tidpunkt

Månfasfunktion

Nymåne

Låg

Aktuell tid

När dagligt alarm är aktiverat, ljuder en signal i 20 sekunder på den förinställda tiden dagligen. Tryck på valfri tangent för att stoppa larmet. När timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel timme.

Att ställa in alarmtid

Minuter
Timmar

Timsignal/
Alarm På/Av

Bakåt

1.Tryck A i funktion "Alarm" tills siffrorna för timmar
börjar blinka. De blinkar för att de är valda.
2.Tryck C för att växla enligt följande:
Timmar – Minuter
3.Tryck D för att öka värdet och B för att minska, håll
inne för snabbstegning.
4.Tryck A för att återgå till alarmfunktionen.

Alarm/timsignal till/från
Månfas scrollning

Tryck på B i funktionen för alarm för att ändra status på alarm och timsignal i
följande ordning:

Framåt
Båda På

Månens upp- och nedgångstid vid specifikt datum

Båda Av

Dagligt alarm

Timsignal

Håll D intryckt för att testa alarmsignal.

1. Tryck C för att visa Månfasfunktionen.
2. Tryck D för att scrolla framåt och B bakåt, håll
inne för snabbstegning.
3. Valt datum visas efter ca 2 sekunder

Stoppur
I Stoppuret kan Du mäta varvtid, deltid och två sluttider. Mättiden är 23 timmar, 59
minuter och 59.99 sekunder.
Funktionsindikator

1/100
Sekunder

Månfasfunktion

Mätning av varvtid
D
D
D
Start

Tidvattengraf

Stopp

Hur man mäter deltid
D
B
B

Se till att du har ställt in aktuell tid och position innan du använder
Tidvattengraffunktionen.

Start

Sekunder

Ställa in tidvattenintervallen
1. Tryck och håll inne A tills tidvattenindikatorn samt timsiffrorna börjar blinka.
2. Tryck C för att välja vilken siffra du vill använda, varje tryck flyttar markeringen
till nästa siffra.

Minuter
Timmar

Mellantid

D

Fortsatt tidtagning Stop

D

Fortsatt tidtagning Stop

Hur man mäter två sluttider
D
B
D
B
Start

Första
Löparen
i mål
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Andra löparen
i mål

B
Nollställ

B
Nollställ

B

Andra Nollställ
löparens
sluttid

