MODUL 1700
BRUKSANVISNING AW-570
Generell veiledning
·
Trykk C for å skifte frea modus til modus. Press også C for å gå tilbake fra et anneet modus til tidvisning-modus.
·
Trykk B for å opplyse displayet(men ikke under innstilling).
Tidvisningmodus

Stoppeklokkemodus

Alam-modus

Tidvisning-modus
·
Trykk D for å skifte mellom display-formatene i tidvisningmodus:
PM-indikator

Nedtellingmodus

Viser-modus

Innstilling av alarmen
1. Trykk D i alarm-modus for å velge
mellom de tre alarmene. Sekvensen er
som følger:

→ Alarm 1 → Alarm 2 → Alarm 3
Time

Ukedag
Minutter

Sekunder

:00 (Timesignal)

Dato

2.
•
3.

Innstilling av digital-tid og dato
1.
2.

Hold nede A i tidvisning-modus inntil sekundene er klar til å
stilles (blinker)
Trykk C for å velge hva som skal stilles. Sekvensen er som
følger:
Sekunder

Time

Dato

Måned

Hold nede A inntil timetallene er klar til å stilles (blinker).
Denne operasjonen aktiviserer automatisk timesignalet.
Trykk C for å velge hva som skal stilles. Sekvensen er som
følger:

→

→

Time

Minutter

→

Av/På

Minutter 1
2/24-format
År

4.

Når sekund-tallene blinker trykker du D 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 D for å øke
5.
tallverdien og B for å minke den.
• Trykk D for å skifte mellom 12- og 24-timers format.
• 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.
1.

•
•

Når time- eller minutt-tallene blinker trykker du D for å øke
tallet og B for å minke det.
Når du har valgt ”På/Av” trykker du D for å aktivisere alarmen
( indikatoren kommer frem i displayet) eller for å slå den av
(ingen indikator).
Formatet (12/24) er det samme som er valgt for tidvisning.
Trykk A når du er ferdig.
Hvordan slå av og på timesignalet
1.

Ukedag stilles automatisk i forhold til datoinnstillingen.
Dato kan stilles i tidsområdet 1. Januar 1995 t.o.m. 31.
Desember 2039.

Bakgrunnslys-funksjonen
Trykk B for å opplyse displayet.
• Bakgrunnslyset slås automatisk av når alarmen lyder.
Modusindikator
Alarm nr.

Alarm-modus
Tre uavhengige alarmer kan stilles på dette
uret. Hver alarm lar deg stille time og minutter.
Alarmen lyder i 20 sekunder på innstilt tid.
Trykk på en av urets knapper for å stoppe
alarmen. Når timesignalet er aktivert, vil det
lyde hver hele time.
Alarm-tid
• Står urets funksjoner uberørt i noen
Alarm PÅ-indikator
minutter, vil det automatisk returnere til
tidvisning-modus.

2.
3.
Timesignalets PÅ-indikator

4.

I alarm-modus trykker du D for å velge
timesignalet.
Hold nede A inntil 00 begynner å blinke.
Timesignalet er nå aktivert.
Trykk D får å slå 8ingen indikator) av
eller på ( indikator) timesignalet.
Trykk A når du er ferdig.

.
Hvordan forandre alarmlyden
Du kan velge mellom fire forskjellige lyder. Alarmlyden du velger
vil benyttes både for alarm, timesignal og nedtellingsalarmen.
Hold nede D i alarm-modus for å skifte alarmlyd.
Hvordan teste alarm-lyden
Hold nede D i tidvisningmodus for å høre alarmen.
• Vær oppmerksom på at dette også fører til skifte av
displayformatet (se avsnittet ”Tidvisningmodus”).

Modusindikator

Viser-modus
Når det er forskjell mellom tiden som vises
i displayet og med viserne kan du benytte
prosedyren nedenfor til å justere viserne.

Stoppeklokke-modus
Stoppeklokkemodus lar deg måle forløpt tid,
mellomtider og to slutt-tider. Måleområdet er
59 minutter, 59,99 sekunder.
Modus-indikator
Minutter

1/100 sekund

Innstiling av analog tid
1.

Sekunder

(a)
D
Start

Måling av forløpt tid
D
D
Stopp
Re-start

(b)
D
Start

Måling av mellomtid
A
A
Mellomtid
Fortsett

D
Stopp

A
Nullstill

(a)
D
Start

Måling av mellomtid og to slutt-tider
A
A
A
Mellomtid
Stopp
Fortsett

A
Nullstill

D
Stopp

Andre løper i mål.
Notér tiden til første løper.

Første løper i mål

Notér tiden til
andre løper.

Modus-indikator

Nedtellings-modus
Nedtelleren kan stilles mellom 1 sekund til 60
minutter. Når nedtellingen når null vil en
alarm lyde i 10 sekunder eller til du slår den
av ved å trykke på en av urets knapper.
•

Minutter
Sekunder
1/10 sekund

Hvis ingen nedtelling er i gang og urets
funksjoner forblir urørt, vil uret
automatisk returnere til tidvisning etter
noen minutter.

Hvordan stille nedtelleren
1. Hold nede A i Nedtellings-modus til minutt-tallene er klar til å
stilles (blinker).
2. Trykk C for å velge hva om du skal stille sekunder eller
minutter:

3.
•
4.

→

→

Minutter

Sekunder

Trykk D for å øke tallverdien og B for å minske den.
Ønsker du å stille nedtelleren på 60 minutter nullstiller du
telleren.
Trykk A når du er ferdig.

Hvordan bruke nedtelleren
1.
2.
•
3.

•

A
Nullstill

trykk D i nedtellings-modus for å starte nedtellingen.
Trykk D igjen for å stoppe nedtellingen.
Trykker du D enda en gang vil nedtellingen fortsette.
Trykk A for å re-sette nedtelleren til den innstillingen du har
valgt.

2.
3.
•
Blinker

Hold nede A i viser-modus inntil
digital tid (timer og minutter)
begynner å blinke.
Trinnene nedenfor justerer viserne
uten at det skjer noen forandringer i
den ditiale tidvisningen.
trykk D for å bevege viserne. Hold
nede D for at det skal gå hurtigere.
Trykk A når du er ferdig med
justeringen.
Hvis du lar vær å gjøre noe med uret i
noen minutter vil de digitale tallene
slutte å blinke og du må holde nede A
på nytt (hvis du fortsatt ønsker å stille
viserne).

