MODELL: MRG-220

MODUL NR.: 1829

GENERELT

• Dersom displayet forandrer seg kontinuerlig, se da “AUTO-DISPLAY FUNKSJON” for informasjon om hvordan man stopper det.
• Trykk C for å flytte fra mode til mode.
• Trykk L for å lyse opp displayet i ca. 2 sekunder

TIDVISNINGS MODE
Denne klokken lar deg velge 2 av 40 byer (tid 1,tTid 2) som basis tid i tidvisnings
mode. Hold inne D for å skifte mellom tid 1 og tid 2.
• Klokken kan vise enten by-koden eller årstall. Trykk A for å skifte mellom bykode og årstall.

Innstilling av tid og dato
Innstilling av tid og dato for en av basis-tidene fører til at endringene for den
andre basis-tiden blir gjordt automatisk.
• Du kan slå sommertid (DST(Daylight Saving Time)) av og på individuelt for tid
1 og tid 2.
1. Stå i tidvisnings mode og hold inne A til by-koden begynner å blinke.
2. Trykk C for å flytte mellom følgende sekvenser:

Å slå auto lys funksjonen av og på:
I hvilken som helst mode (utenom ved innstilling), hold inne L i ca. 2 sekunder
for å slå funksjonen av eller på.

• Auto lys indikatoren vises i displayet i når funksjonen er slått på.
• For å spare på batteriet vil auto lys funksjonen automatisk bli slått av etter ca. 3
timer fra du slo den på.

• Trykk L for manuelt å lyse opp displayet. Dette er uavhengig om auto lys
funksjonen er slått av eller på.
Merk!

• Denne klokken har et elektro-luminesent (EL) lys som mister sin styrke etter
•
•

3. Når sekundene blinker, trykk da D for å nullstille dem.
• Når en av de andre sekvensene blinker (utenom sekundene) trykkD for å øke
tallet og B for å redusere tallet. Hold inne knappen for hurtigstilling.
• Når sekvensen for by-kode er valgt (blinker) bruk B og D for å bla i gjennom
alle tilgjengelige koder. (se slutten av denne bruksanvisningen for full
informasjon om by-koder)
• Når sekvensen for sommertid er valgt, trykk D for å skifte mellom av og på.
• Når sekvensen for 12/24 timers format er valgt, trykk D for å skifte mellom 12
og 24 timers visning.
4. Når du er ferdig med alle innstillingene trykker du A for å returnere til tidvisnings
mode.
• Ukedagen blir automatisk stilt inn i forhold til den dato som er satt.
• Dato kan stilles inn mellom intervallet 01. Januar 1995 til 31. Desember 2039.
OM LYSET
Om auto lys funksjonen
Når auto lys funksjonen er slått på vil lyset automatisk gå på under forutsetningene
som er beskrevet under. Unngå å ha klokken på undersiden av håndleddet ditt.
Dette fordi at lyset da kan gå på unødvendig og dette forårsaker kortere levetid på
batteriet.

Lyset vil muligens ikke fungere dersom armen din ikke holdes parallelt med bakken.
Se tegningen øverst i neste kolonne.

veldig lang tids bruk. Denne kan skiftes ut med en ny. PS. Det må gjøres av en
autorisert urmaker.
Hyppig bruk av lyset vil forkorte batteriets levetid.
Du vil høre en liten zumme-lyd når lyset er på. Dette er fordi EL lyset vibrerer
når det er tent. Dette er vanlig og indikerer IKKE at det er noe feil med klokken.

FILE MODE (DATABANK)
Viktig!
Følgende vil forårsake at alle data i minnet vil bli slettet. Husk alltid å skrive ned
viktige data:
•
Feil eller/og reperasjoner
•
Dødt batteri
•
Batteri-skift
CASIO er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for tap av data eller skader
etc. som følge av et slikt tap.
File mode lar deg lagre opp til 30 sett av navn og
tlf. nr. data. Navnet kan bestå av 8 tegn og tlf.nr.
kan bestå av 12 sifre. Data settene vil automatisk
bli sortert alfabetisk etter navnet. Dersom du står
i file mode og ikke rører noen knapper i løpet av
noen minutter, vil klokken gå tilbake i tidvisnings
mode.
Å legge inn data
1. Gå til file mode og trykk B eller D til en ny
data display kommer frem.
• Dersom meldingen “FULL” kommer frem i
displayet betyr det at minnet er
fullt. For å lagre nye data må du da først slette
gamle data som ligger i minnet.
2. Hold inne A inntil en blinkende markør kommer
frem i navne området.
3. Bruk B eller D for å legge inn karakterer (tall
eller bokstaver)

4. Etter at du har valgt den karakteren du ønsker, trykker du C for å flytte markøren
til høyre.
• Repeter punkt 3 og 4 til du er ferdig med å legge inn navnet.
5. Etter at du er ferdig med navnet, trykker du C for å flytte markøren til nummer
området
6. Når markøren er i nummer området trykker du B eller C for å velge det tallet du
ønsker.
7. Trykk C for å flytte markøren til høyre.
• Repeter punkt 6 og 7 til du har lagt inn hele tlf. nr.
8. Når du er ferdig med å legge inn data, trykker du A for å lagre det.
• Meldingen “SORT” kommer frem i displayet i noen få sekunder.
• Navne området viser kun 5 bokstaver, men det ruller automatisk fra høyre til
venstre for å vise alle bokstavene du har lagt inn.
Å blade i gjennom data
I normal file mode (Når displayet ikke blinker), trykk D for å bla forover og B for
å bla bakover i de lagrede data settene.
Å endre et data sett
1. I file mode, bruk B eller D for å finne det data settet som du ønsker å endre.
2. Hold inne A til den blinkende markøren kommer frem i displayet.
3. Bruk C til å flytte markøren til den bokstaven/tallet du ønsker å endre.
4. Bruk B eller D for å velge ny bokstav/tall.
5. Når du er ferdig med endringen trykker du A for å lagre.
Å slette et data sett
1. I file mode, bruk B eller D for å finne det data settet som du ønsker å slette.
2. Hold inne A til den blinkende markøren kommer frem i displayet.
3. Trykk B og D samtidig for å slette data settet.
• Meldingen “CLR” (clear) kommer frem i displayet i noen få sekunder.
• Nå vil markøren komme frem i displayet og være klar for å legge inn et nytt data
sett.
4. Legg inn nytt data sett eller trykk A for å avslutte.
ALARM MODE
Når den daglige alarmen er slått på vil alarmen lyde i 20
sek. på den innstilte tiden hver dag. Trykk på en knapp
for å stoppe alarmen. Når timesignalet er slått på vil uret
pipe hver hele time.
Innstilling av alarmen
1. Hold inne A når du står i alarm mode. Timetallet
begynner da å blinke. Nå vil den daglige alarmen
automatisk bli slått på.
2. Trykk C for å velge mellom timer og minutter.
3. Trykk D for å øke timer/minuttene og B for å redusere det.
• 12/24 timers format for alarm innstilling bestemmes av hvilke format du har
valgt i tidvisnings mode
4. Trykk A for å avslutte alarm innstillingen.
Å slå daglig alarm og timesignal av og på
Trykk D når du er i alarm mode for å endre status for daglig alarm og timesignal
som vist under:

Å teste alarmen
Stå i alarm mode og hold inne D.
STOPPEKLOKKE MODE
Stoppeklokken kan måle medgått tid (elapsed time),
mellomtid (split time) og to slutt tider. Stoppeklokke har
en kapasitet på 59 min. 59.99 sekunder.

AUTO DISPLAY FUNKSJON
Auto display funksjonen på dette uret vil si at displayet forandrer seg automatisk
når funksjonen er satt på. Merk at man ikke kan bruke noen av urets andre
funksjoner dersom auto display funksjonen er på.
Å slå auto display funksjonen på
Hold inne C i ca. 2 sekunder inntil uret piper. Det er det samme hvilke mode uret
står i når du gjør dette.
Å slå auto display funksjonen av
Hold inne C i ca. 3 sekunder inntil uret piper. Det er det samme hvilke mode uret
står i når du gjør dette. Men når du har slått funksjonen av vil uret automatisk gå
til tidvisnings mode.
MERK!
Du kan ikke slå auto display funksjonen av eller på dersom du holder på å stille
tiden etc.

