BRUKSANVISNING

DW-003TL modul 1661

Generell veiledning
•
•
•

Trykk M for å skifte fra modus til modus. Etter en operasjon trykker du M på nytt for å returnere til tidvisning-modus.
Hvis displayet stadig forandrer innhold: se avsnittet ”Autodisplay-funksjonen” for informasjon om hvordan du stopper dette.
Trykk L for å lyse opp displayet.
Tidvisningmodus Telememo-modus

Alarm-modus

Dualtidmodus Nedtellingalarm-modus Stoppeklokkemodus

(Modus)
(lys)

Tidvisningmodus
• Holder du nede B i tidvisningmodus vil displayet skifte
fortløpende mellom å vise ukedag og en graf som indikerer
sekundene.

Om bakgrunnslysfunksjonen
Når du aktiverer bakgrunnslyset vil det lyse hver gang
nedtellingsalarmen, vanlig alarm og timesignal lyder.
•

Trykk L for å lyse opp displayet i to sekunder (uansett om
bakgrunnslys-funksjonen er slått på eller av).

Ukedag Tekst-området
Måned-dato
Holde nede
B i ett sekund

År
PM-indikator

Sekunder

Time:Minutter
Ukedag

•

Bakgrunnslys-funksjonen PÅindikator

Grafisk display

•

Noen modeller har svart-på-hvitt-display mens andre har hvittpå-svart-display. I denne bruksanvisningen vises kun svartpå-hvitt-display.

Hold nede C i to sekunder i
tidvisningsmodus for å slå av eller på
bakgrunnslyset. Når du aktiverer
bakgrunnslyset vil en indikator
kommer frem i displayet.
.
Indikatoren vil være i displayet i alle modus inntil du slår
av funksjonen
Telememo-modus
Telememo-modus lar deg lagre inntil 30
par med datasett (telefon-nummer +
navn). Datasettene lagres automatisk
alfabetisk. Du kan få opp et datasett i
displayet ved å bla deg gjennom settene i
displayet.
• Se ”Liste over tegn” for detaljer om
hvordan uret lagerer datasett.

Ledig minne

Hvordan stille tid og dato
1.
Hold nede A i tidvisningmodus til sekundene er klar til å
stilles (blinker).
Trykk M for å velge hva som skal stilles. Sekvensen er som følger:
Sekunder

Time

Minutter

Dato

Måned

År

Navn

Modusindikator

Telefon-nummer

•

1.

Når sekund-tallene blinker trykker du C for å nullstille dem. Er
dekundene i området 30 til 59 vil uret automatisk legge til ett
ekstra minutt.
2.
For innstilling av annet enn sekundene trykker du C for åøke
tallverdien og B for å minke den.
• Trykk L for å skifte mellom 12- og 24-timers format.
•
”12H” eller ”24H” vil vise i displayet alt etter hvilket format
du velger. Velger du 12-timers formatet vil ”PM” vise i displayet
ved P.M.-tid. Uret har ingen indikator for A.M.-tid.
5. Trykk A når du er ferdig med innstillingen.
• Ukedag stilles automatisk i forhold til datoinnstillingen.
• Dato kan stilles i tidsområdet 1. Januar 1995 t.o.m. 31.
Desember 2039.

Det siste datasettet som er i displayet når du skifter til et
annet modus, vil være det datasettet som komme først frem i
displayet når du går tilbake til telememo-modus.
Hvordan lagre nye telememo-data

Tekst-området
Markør

1.

Nummer-området
[Nye data displayet]

•

2.
1

Hvordan slå av og på bakgrunnslysfunksjonen

•

I telememo-modus trykker du B og C
samtidig for å få frem ”Nye data
displayet”.
Hvis det ikke er noen datasett i minnet vil
”Nye data displayet” komme automatisk
idet uret kommer i telememo-modus.

Hvis beskjeden ”FULL” kommer frem i displayet betyr
dette at minnet er fullt. Ønsker du å lagre nye data må du
først slette noen av de gamle datasettene.
Hold nede A til markøren begynner å blinke.
(Fortsetter på neste side)

1.

Tiden

Plasser markøren ved det tegnet du ønsker å forandre ved å
trykke M, og trykk B eller C for å få frem det ønskede tegnet.
Tegnene skifter i følgende sekvens:
A til Z

0 til 9

Time:Minutter

1.
•
2.
•
3.
4.

Trykk M for å flytte markøren mot høyre.
Trykk L for å bevege markøren mot venstre.
Repeter punkt 3 og 4 til teksten er komplett.
Du kan lagre opp til åtte tegn i tekst-området.
Når du er ferdig med å lagre navnet trykker du M for å flytte
markøren til tall-området.
Bruk B og C til å forandre på tall-tegnene (tall, bindestrek og
mellomrom). Sekvensen er som følger:

Trykk C
Trykk B

-

0 til 9

Alarm PÅ-indikator

•
•

I alarm-modus er det ikke indikator for AM/PM.
Når du har valgt grafikk-display i tidvisning-modus vil grafikk
komme frem i displayets tekst-område ved alarm-tidspunktet.

Innstilling av alarm-tidspunkt
1.
•
2.

(mellomrom)

Når du har fått frem i displayet det ønskede tallet trykker du
M for å flytte markøren videre mot høyre.
•
Trykk L for å flytte markøren mot venstre.
6.
Repeter steg 7 og 8 inntil du har lagret fullstendig nummer.
•
Du kan lagre opp til 12 tall (inkludert bindestrek og
mellomrom).
7.
Når du er ferdig trykker du A for å avslutte lagringen av
datasettet.
• Det tar noen sekunder før uret er ferdig med å plassere
datasettet i minnet.
• Du kan nå mate inn nye datasett eller trykke A
for å avslutte.
• Displayet kan kun vise fem tegn av gangen, så lengre tekster
ruller kontinuerlig fra høyre mot venstre i displayet.

I alarm-modus holder du nede A inntil time-tallene er klar til å
stilles (blinker).
Denne operasjonen vil automatisk aktivere alarm-funksjonen.
Trykk M for å skifte mellom time og minutter:

5.

Time
3.
•
4.

Trykk C for å øke tallverdien eller B for å minke den.
Formatet (12/24) vil være det samme i alarm-modus som det
du har valgt i tidvisning-modus.
trykk A når du er ferdig.

I alarm-modus trykker du C for å velge status for alarm og
timesignal. Sekvensen er som følger:

SIG
ALM

Begge PÅ

Dualtid-modus
År

Måned- dato
Modusindikator

I telememo-modus trykker du C for å bla gjennom lagrede datasett
eller B for å bla motsatt vei.
Hvordan redigere datasett

5.

ALM

Begge AV

Alarm PÅ

SIG

Timesignal PÅ

Hvordan teste alarmen
Hold nede B i alarm-modus.

Hvordan få frem lagrede datasett i displayet

4.
•

Minutter

Hvordan slå av og på alarm og timesignal

Advarsel!
Følgende forhold vil slette dataene: funksjonsfeil, reperasjon av
uret, flatt batteri, batteriskifte.
Ha derfor skriftelige kopier av viktige data.
Casio kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for tap
av data eller situasjoner som forårsakes av slike tap.

1.
2.
3.

Alarm-modus
Når alarmen er aktivert vil den lyde 20
sekunder en gang i døgnet på det stilte
tidspunktet. Trykk på en av urets knapper
for å stoppe alarmen. Timesignalet lyder
hver hele time når det er aktivert.

Trykk B

Trykk C
(mellomrom)

Timesignal PÅ- Modusindikator
indikator

Dualtid-modus lar deg stille en tidvisning
for en annen tidssone enn den du befinner
deg i.
• Sekundene er synkronisert med
innstillingen av lokal tidvisning.
• Valget av format (12/24) vil være den
samme som i lokal tidvisning.

Time:Miutter Sekunder

I telememo-modus finner du det datasett du ønsker å redigere.
Innstilling av duatid
Hold nede A inntil markøren blinker i displayet.
Trykk M eller L for å plassere markøren der hvor du ønsker å
1.
I dualtid-modus holder du nede A til time-tallene er
skifte tegn.
klar til å stilles (blinker).
Trykk B eller C for å forandre tegnet.
2.
Trykk M for å velge hva du skal stille inn. Sekvensen
For detaljer om hvordan du mater inn nye tegn: se avsnittet
er som følger:
”Hvordan lagre nye telememo-data”
Trykk A når du er ferdig.
Time
Minutter
År

Hvordan slette telememo-data
1.
Bla gjennom datasettene i telememo-modus og finn det settet
du ønsker å slette.
2.
Hold nede A inntil markøren blinker i displayet.
3.
Trykk B og C samtidig for å slette datasettet.
•
Nå vil datasettet være klart for nye data.
4.
Mat inn nye data eller trykk A for å avslutte.

Dato

3.
4.

2

Måned

Trykk C for å øke tallverdien og B for å minke den.
Trykk A når du er ferdig.

1/10 sekund

Sekunder

Timer

Autodisplay-funksjonen
Autodisplay-funksjonen i dette uret
forandrer kontinuerlig innholdet i
displayet. Med untak av bagrunnslyset
kan ingen av urets andre funksjoner
benyttes når autodisplayet er aktivert.

Nedtellings-alarm
Nedtellingsalarmen kan bli stilt innen
området 1 sekund til 24 timer. En alarm lyder
når alarmen når null.
• Hvis grafikk-displayet er valgt i
tidvisning-modus vil dette vise i tekstdisplayet når alarmen lyder.

Modus-indikator

Minutter

Hvordan slå av autodisplay-funksjonen
Hold nede M til du hører en lyd (cirka 3 sekunder).

Innstilling av nedtellingstid
1.
2.

I Nedtellingsmodus holder du inne A til timetallene begynner
er klar til å stilles (blinker).
Trykk M for å velge hva som skal stilles. Sekvensen er som
følger:
Timer

3.
•
4.

Minutter

Hvordan ta på autodisplay-funksjonen
Hold nede M til du hører en lyd (cirka 3 sekunder).

Sekunder

LISTE OVER KARAKTERER

Trykk C fore å øke tallverdien og B for å minke den.
Ønsker du en nedtelling på 24 timer nullstiller (0:00 00).
Trykk A når du er ferdig.

Hvordan bruke nedtellingsalarmen
1.
2.
•
3.
•

I nedtelling-alarm modus trykker du C for å strte nedtellingen.
Trykk C på nytt for å stoppe nedtellingen.
Trykk C igjen for å fortsette nedtellingen.
Stopp nedtellingen og trykk B for å gjeninnstille nedtellingen
til den opprinnelige innstillingen.
Når nedtellingen når null vil en alarm lyde i ti sekunder (eller
til du stopper den ved å trykke på en av urets knapper). Når
alarmen er ferdig vil uret automatisk gjeninnstille seg til den
opprinnelige innstillingen.

1/100
Modus- sekunder
indikator

Timer

Stoppeklokke-modus
Stoppeklokke-modus lar deg måle forløpt
tid, mellomtider og to slutt-tider.
Stoppeklokkens område er 23 timer, 59
minutter og 59,99 sekunder.

Sekunder
Minutter

(a)
C
Start

Måling av forløpt tid
C
C
Stopp
Re-start

C
Stopp

B
Nullstill

(b)
C
Start
(a)

Måling av mellomtid
B
B
Mellomtid
Fortsett
Måling av mellomtid og to slutt-tider

C
Stopp

B
Nullstill
B
Nullstill

C
Start

B
Mellomtid

C
Stopp

B
Fortsett

Første løper i mål

Andre løper i mål.
Notér tiden til første løper.

Notér tiden til
andre løper.

3

