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MODUL NR. 1698

Generelt
•

Trykk M for å flytt fra modus til modus.

TIDVISNINGS MODUS

BEAT COUNTER MODUS

Tidvisnings-modus

dato

sek.

timer:minutter
PM indikator

1. Hold A inne når du står i
tidvisnings-modus til
sekundene begynner å blinke.
2. Trykk M for å få de andre
tallene til å blinke i den
rekkefølgen som er vist
nedenfor.

EL-alarm av/på
Hold B inne i ca. 2 sekunder når du er i tidvisnings-modus foe
å slå EL-alarmen på (FLASH vil komme fram på displayet), eller
av (FLASH vil forsvinne fra displayet).
Beat counter modus
modus-indikator

sekunder
dag

timer
måned

ALARM MODUS

Manuell bruk av baklyset
Trykk L i tidvisning-, stoppeklokke- eller alarm-modus for å slå
på baklyset. Det vil nå lyse i ca. 2 sekunder.
• Normalt vil baklyse stå på i ca. 2 sekunder, men hvis
ELalarmen er slått på, vil det lyse i ca. 5 sekunder.

Innstilling av tid og dato
ukedag

STOPPEKLOKKE MODUS

minutter
år

12/24-timers
format

3. Når sekundene blinker, trykk C for å nullstille dem.
4. Når noen av de andre tallene blinker (ikke
sekundene) trykk C for å høyne tallet. Når du står i 12/24
timers format, trykk C for å skifte mellom dem.
5. Trykk A når du er ferdig med innstillingene.
- Ukedagen blir automatisk riktig innstilt ut fra datoen.
- Datoen går fra 01. Januar 1995 til 31. Desember 2039

Baklys funksjon
Baklyset er et EL (elektrolumunecent) panel. En ELalarm kan slåes på slik at lyset
blinker når en alarm høres eller
når timesignalet er slått på
•Der vil stå FLASH i displayet
når EL-alarmen er slått på.
FLASH-indikator

Merk.
• EL-panelet vil bli svakere etter lang tids bruk. Dette
panelet kan skiftes ut.
• Uret vil gi fra seg en “zumme-lyd” når baklyset er tent.
Dette forårsakes av en transistor som vibrerer. Dette er
helt normalt.

BPM-verdi

Beat counter modusen lager et signal
ut fra en BPM-verdi (BPM står for
“Beats per minute”, eller på norsk:
slag per minutt) som kan hjelpe deg til
å holde takten til f.eks. musikk el.
•Når du går til beat counter modusen
vil den siste BPM-verdien som du har
lagt inn komme fram i displayet.

Å starte beat-signalene
Trykk B når du er i beat counter modusen beat-signalene
•Beat-signalene lyder i 1 minutt eller til du trykker på en av
knappene for å slå den av.
Stille inn BPM-verdi
Der er to måter du kan legge inn en BPM-verdi på. Enten ved
å trykke takten etter musikk / rytme eller manuelt legge inn en
verdi.
Etter musikk/rytme
1. Stå i Beat counter modusen og
trykk L 6 ganger etter en rytme
som du hører fra stereoanlegget
el.
• Hver gang du trykker L vil
tallene i displayet forandres
som vist nedenfor:
1--2--3--4--0

2. Etter at du har trykket L den 6. gangen vil uret komme
fram til et gjennomsnittstall og bruke dette tallet som
BPM-verdi.

• Det er viktig at du trykker L 6 ganger for at uret skal regne
ut korrekt verdi.
• Det må ikke gå mer enn 3 sekunder mellom hver gang du
trykker L. Hvis det gjør det, må du begynne på nytt.
• Denne måten kan legge inn en BPM-verdi fra 60 til 200
slag per minutt med et intervall på 5. Altså går skalaen slik:
60,65,70,75......200.
Manuell PBM-verdi
1. Stå i beat counter modus og hold inne A inntil tallene
begynner å blinke.
2. Trykk C for å høyne tallet med 5 eller B for å minske tallet
med 5. Hold knappen inne for hurtigstilling.
• Du kan sette tallet fra 60 til 200.
• Trykker du B og C inn samtidig, vil BPM-verdien
automatisk stille seg på 120.
3. Trykk A for å avslutte.
Stoppeklokke modus
1/100 SEKUND
MODUS-INDIKATOR

Stoppeklokken kan måle medgått tid,
mellomtid og to slutt-tider. Den har
en kapasitet på 23 timer, 59 minutter
og 59,99 sekunder.
TIMER

SEKUNDER

MINUTTER
Måling av medgått tid
Start

Stop

Re-start

Stop

Nullstill

Måling av mellom-tid
Start

Mellom-tid

Oppheve

Stop

Nullstill

Mellom-tid og slutt-tid for 1. og 2. plass
Start

Mellom-tid
1. løper
i mål

Stop
2.løper i mål.
Displayet
viser slutt-tiden
til 1. løper

Oppheve
Displayet viser
slutt-tiden til
2. løper

Nullstill

Alarm modus

Modus indikator

Tndikator for
timesignal PÅ.

Når alarmen er slått på, vil alarmen
lyde i 20 sekunder på den innstilte
tiden. Hvis timesignalet er slått på,
vil uret pipe på hver hele time

Innstilling av alarm
1. Trykk A når du står i alarm
Time:minutt
modus
til time-tallet begynner å blinke.
Indikator for
alarm PÅ
• Denne oprasjonen slår alarmen
automatisk på.
2. Trykk M for å bytte mellom timer og minutter.
3. Trykk C for å høyne tallet. Hold knappen inne for
hurtigstilling.
4. Trykk A for å avslutte.

Å slå alarmen og timesignalet av og på
Trykk B når du står i alarm modus for å forandre statusen
på alarmen og timesignalet som vist nedenfor.

Begge PÅ

Begge AV

Alarm PÅ

Test av alarm
Hold inne C når du står i alarm modus.

Timesignal PÅ

