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MODUL/KALIBER 1845

Alarm
Tidvisning

Stoppur

Telememo
Timer

Bruksanvisning
Om innehållet i displayen växlar läge kontinuerligt – se "Autodisplay-funktion" för att stänga av denna
funktion.
Tryck C för att växla läge.

Tidvisning
I Tidvisning ställer du in tid och datum.
• Tryck B i Tidvisningsfunktionen för att visa den post som visades sist när du
lämnade Telememofunktionen.
• Tryck L i Tidvisningsfunktionen för att tända bakgrundsbelysningen. Du kan tända bakgrundbelysningen
även när du ställer in tid och datum.
• Batteriindikatorn visar aktuell batterikapacitet. Vissa av klockans funktioner kan tillfälligt vara ur
funktion när batterinivån är låg.

Inställning av tid och datum

Veckodag
Månad - Dag

Sekunder
Minuter
Timmar

1. När tidvisning är vald, tryck A. Sekunderna börjar
blinka i displayen.
2. Tryck på C för att ändra val i följande ordning.
Sekunder – Timmar – Minuter –12/24-timmarsvisning–
Månad– Datum
3. Tryck D för att nollställa sekundvisningen.
4. Vid vald siffra (utom sekunder), tryck på D för att öka
en enhet och C för att minska en enhet
– håll inne för snabbstegning.
5. Tryck A för att återgå till tidvisning.
Om du inte trycker på någon knapp inom några minuter
kommer klockan automatiskt att återgå till normal tidvisning.
Datum kan ställas inom tidszonen 1995-01-01—2039-12-31.
Veckodagen ställs automatiskt in från angivet datum.

PM indikator
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Belysning
Manuell aktivering av belysning
Beroende på vilken funktion klockan är i – tryck D för att tända belysningen. För varje tryck tänds belysningen i ca två sekunder.

Auto-Backlight
Bakgrundsbelysningen tänds automatiskt i två sekunder under följande förutsättningar. Undvik att ha
klockan på insidan av handleden eftersom det kan få auto-bakgrundsbelysningen att tändas även då det
inte behövs, vilket förkortar batteriets livslängd.

Parallet mot
marken

Parallellt mot
marken

Mer
än
40o

Mer än 15 grader
för högt

Håll klockan parallellt mot marken och
vrid den därefter emot dig ca 40 grader
så kommer belysningen att tändas.
Bakgrundsbelysningen tänds inte om
klockan är mer än 15 grader över eller
under parallell-linjen.
Se till att handflatan är parallell mot
marken.

Mer än 15 grader
för lågt

Statisk elektricitet eller magnetisk kraft kan störa auto-bakgrundsbelysningen. Om bakgrundsbelysningen
inte fungerar, flytta tillbaks klockan till startläge (parallellt med marken) och vrid den mot dig igen. Om det
fortfarande inte fungerar, ta ner armen längs sidan och försök igen.
Under vissa omständigheter tänds inte belysningen förrän en sekund efter det att du vridit klockan emot
dig. Detta behöver inte innebära att det är något fel på belysningen.

Auto-backlight På/Av
Då tidvisning, stoppur eller nedräkningsalarm är valt, håll D intryckt i en till två sekunder för att växla
mellan on/off. Auto-backlightindikatorn visas i displayen i klockans alla funktioner.

Autobacklight

OBSERVERA!
• Frekvent användande av belysningen förkortar batteriets livslängd.
• Belysningen är tänd i två sekunder från det tillfälle då du trycker på L eller D, även om
• belysningen redan är tänd.
• Belysningen kan vara svår att se vid direkt solsken.
• Belysningen släcks vid aktiverad alarmsignal.
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Telememo
Du kan lagra upp till 30 telefonnummer. Lagrad data sorteras automatiskt i alfabetisk ordning baserat på texten i namnfältet.
• Den post i Telememo som visas på displayen när du går
in i Telememo är densamme som visades sist innan du gick ur
Telememo vid förra tillfället.
• För att tända bakgrundsbelysningen i Telememofunktionen, tryck L.

Lägga in ny post i Telememo
1.

2.
Nummerfält

3.

Tryck

I Telememofunktionen, tryck B och D samtidigt för att visa
display för ny data.
• Om det inte finns någon lagrad post i Telefonboken visas
displayen för ny data när du går in i Telefonbokläge.
• Om meddelandet "FULL" visas på displayen, betyder det
att minnet är fullt.
• Du måste då radera något ur minnet innan du kan lägga
in ny data.
Tryck och håll inne A tills den blinkande markören visar
sig i textområdet.
För att skriva tecken, använd B och D för att ändra bokstav
– håll inne för snabbstegning.

Mellanslag

Tryck

4. När önskad bokstav är vald tryck C för att flytta markören åt höger.
5. Repetera steg 3 och 4 tills texten är komplett – Du kan mata in max 8 tecken i namnfältet.
6. När du matat in namnet, tryck C för att flytta marköten till nummerfältet.
• När textfältet är fyllt flyttas markören automatiskt till nummerfältet.
• Nummerfältet rymmer 12 siffror. Om nummerfältet fylls flyttas markören automatiskt till förstapositionen
i namnfältet.
Tryck
Tryck

Mellanslag

7. Tryck B och D för att växla mellan streck/siffra/mellanslag i nummerfältet.
8. När önskad siffra är vid markören tryck C för att flytta markören åt höger.
9. Repetera steg 7 och 8 tills komplett nummer är inmatat.
10. Tryck A för att lagra.
• När du tryckt A för att lagra data, visas meddelandet "SORT" i Textfönstret i ett par sekunder.
När sorteringsproceduren är klar, är Telememo redo för inmatning av nästa post.
11. För att lägga in ytterligare poster – starta från steg 2.
12. För att avsluta tryck A.
• Textområdet på displayen kan endast visa 5 tecken åt gången, resterande tecken scrollas
på displayen.

Att visa lagrade uppgifter
Tryck D i Telememo för att stega framåt eller B för bakåt blad de lagrade posterna.
– håll inne för snabbstegning.
– Displayen för ny data visas när displayen når början eller slutet av den lagrade posterna.
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Ändra uppgifter
1.
2.
3.
4.
5.

I Telememo, välj den post du vill ändra.
Tryck och håll inne A tills den blinkande markören visas.
Tryck C för att flytta markören till det tecken du vill ändra.
Ändra tecknet (Se "Lägga in text").
När du ändrat, tryck A för att lagra data och återgå till Telememo.

Raderar lagrad uppgift
1.
2.
3.
4.

I Telememo, välj den post du vill ändra.
Tryck och håll inne A tills den blinkande markören visas.
Tryck B och C samtidigt för att radera posten.
Tryck A för att återgå till Telememo.

Alarm
Fem olika, av varandra oberoende, alarm kan ställas in. När ett alarm är aktiverat ljuder signal i ca 20
sekunder. För att stänga av alarmsignalen tryck på valfri tangent. När timsignalen är aktiverad ger klockan
signal vid varje hel timme.
I Alarm-funktionen- tryck L för att tända bakgrundsbeslyningen.

Alarmtyper
Dagligt alarm
Ange timme och minuter för önskad alarmtid. Ange ”- -” för månad och ”- ” för datum. Signalen ljuder varje dag på inställd tid.

Datumalarm
Ange månad, datum, timme och minut för önskad alarmtid.
Signalen ljuder på inställd tid, månad och datum.

1-månadsalarm I
Ange månad, timme och minut för önskad alarmtid. Ange ”- -” för dag. Signalen ljuder på inställd tid varje dag på inställd
månad.

1-månadsalarm II
Ange datum, timmeoch minut för önskad alamtid. Ange ”- -” för månad.
Signalen ljuder på inställd tid och datum varje månad.

Att ställa in alarmet
1. Tryck och håll inne D i Alarmfunktionen för att välja det alarm du vill ställa in
Alarm 1 – Alarm 2 – Alarm 3 – Alarm 4 – Alarm 5 – Timsignal
2. Tryck och håll inne A tills timsiffrorna börjar blinka.
Alarmet aktiveras automatiskt.
3. Tryck C för att ändra val i följande sekvens:
Timmar – Minuter – Månad – Dag
4. Tryck D för att öka och B för att minska – håll inne för snabbstegning.
• För att ställa in – – för månad, tryck B eller D tills – – visas (mellan 12 och 1).
• För att ställa in alarm som ej inkluderar dag, tryck B eller D tills – – (mellan31 och 1).
5. Tryck A för att återgå till Alarmfunktionen.

Aktivera alarm eller timsignal
1. Tryck B i Alarmfunktionen för att välja det alarm du vill aktivera/avaktivera.
2. Tryck D för att aktivera eller avaktivera.
alarm är aktiverat
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timsignal är aktiverad

Prova alarmet
Tryck och håll inne D i alarmfunktionen.

Stoppur
Klockans stoppur kan användas för att mäta tid, mellantider och två
sluttider.
Tiden mäts upp till 23 timmar, 59 minuter och 59,99 sekunder.
För att tända bakgrundsbelysningen i Stoppursfunktionen, tryck D.

Normal tidtagning
1. Tryck L för att starta tidtagning.
2. Tryck L för att stoppa tidtagning.
Du kan återstarta tidtagningen med L.
3. Tryck B för att nollställa.

Mellantider
1. Tryck L för att starta tidtagning.
2. Tryck B för att visa mellantid.
3. Tryck B för att nollställa mellantid och visa uppmätt tid.
Du kan upprepa steg 2 och 3 så många gånger du önskar.
4. Tryck L för att stoppa tidtagning.
5. Tryck B för att nollställa.

Mellantid och första/andraplatstider
1. Tryck L för att starta tidtagning.
2. Tryck B när första man passerar mållinjen och skriv
ned tiden.
3. Tryck L när andre man passerar mållinjen.
4. Tryck B för att visa tiden för andre man i mål.
5. Tryck B för att nollställa

Om Autostartfunktionen
Med autostartfunktionen gör klockan en nedräkning i 5 sekunder. När nedräkningen nått noll, startas
tidtagningen automatiskt. Under de tre sista sekunderna ljuder signal för varje sekund.

Att använda Autostartfunktionen
1. Nr stoppuret visar 0:00 00 – tryck A.
Displayen visar 5-sekunders nedräkning
• För att återgåt till Stoppursfunktion, tryck A.
2. Tryck L för att starta nedräkning.
• Tryck L för att starta stoppuret omedelbart.
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Timer/Nedräkning
Timerfunktionen kan ställas in mellan 1 sekund till 24 timmar. När timern nått noll ljuder en signal.

Inställning av Timertid
1. Tryck och håll A inne, i Timerfunktionen tills timsiffran börjar
att blinka.
2. Tryck C för att ändra enligt följande:
Timmar–Minuter–Sekunder
3. Tryck B för att öka ett steg – håll inne för snabbstegning.
• För att få 24 timmars startvärde, ange värde 0:00 00
4. Tryck A för att återgå till Timerfunktionen.

Att starta Timer/Nedräkning
Tryck L i funktion Timer för att starta nedräkning.
• Tryck L för att stoppa nedräkning och återigen för att återstarta.
ˇ För att stoppa och återställa timertiden, tryck först L och därefter B.

Automatisk repetition TILL/FRÅN
1. I Timerfunktionen, tryck och håll inne A tills timsiffrorna
börjar blinka.
2. Tryck D för att växla mellan AUTO TILL/FRÅN.
3. Tryck A för att återgå till timerfunktionen.
• När automatisk repetition är aktiverat och timern ger signal
startar nedräkningen om igen från startvärdet.
• Om du vill kan du stoppa timern med B och återställa till
startvärdet manuellt med A.

Autodisplay-funktion
Autodisplay-funktion ändrar kontinuerligt innehållet i Textfönstret. Du kan inte använda någon av klockans
funktioner (utom att tända belysningen och nollställa sekunderna) när Autodisplay-funktionen är aktiverad.

För att aktivera Autodisplayfunktionen
1. Tryck och håll inne C i ca 2 sekunder tills klockan piper.
• Autodisplay funktionen kan inte aktiveras när du gör inställningar (t ex när siffror eller andra
inställningar blinkar i displayen).

Att avaktivera Autodisplayfunktionen
Tryck och håll inne C i ungefär tre sekunder tills klockan piper.
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