DW-9500 RG/RR, DW-003TB,
DWM-100, DWM-101
Modul 1698, 1918
OBS! Funktionerna i både modul 1698 och 1918 är identiska i denna bruksanvisning visas dock illustrationerna för modul 1698.
€ Tryck M för att växla mellan klockans funktioner.

€ Klockan återgår automatiskt till normal Tidvisning om ingen knapp trycks in
efter några minuter.
€ Tryck L för att tända bakgrundbelysningen.
Beat/Takt-räknare

Stoppur

Tidvisning

Alarm

Att ställa in BPM-värdet (taktslag per minut)

Tidvisning

Det finns två sätt att ställa in önskat BPM-värde, antingen genom att räkna antalet i
något musikstycket eller genom att manuellt ställa in ett värde.

Veckodag
Månad : Dag

Inställning av tid och datum

Tryck och håll inne A i
tidvisningsfunktionen.
2. Tryck M för att ändra valen i följande
Sekunder
ordning:
Sekunder–Timmar–Minuter–12/24–
År–Månad–Datum
3. Tryck C för att nollställa. Om Du trycker M
Timmar : Minuter
AM/PM
när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, noll
ställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om
sekund siffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
4. När någon siffra blinkar, tryck C för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.
När 12/24-timmarsvisning blinkar, tryck C för att ändra.
5. När Du ställt in tid och datum, tryck A för att återgå till normal tidvisning.
€ Veckodagen ställs automatiskt in efter datum.
€ Datum kan ställas inom tidsramen 1995-01-01 till 2039-12-31
€ Om Du inte trycker på någon knapp inom några minuter återgår klockan automatiskt till normal tidvisning.
1.

Att räkna takt
1. I Beatcounter-funktionen, tryck L sex gånger i takt med musiken eller rytmen.
€ Varje tryck på L, ändrar displayvisningen enligt följande: 1 > 2 > 3 > 4 > 0
2. Efter att try tryck L 6 gånger, räknar klockan fram ett genomsnittligt BPM-värde
och ställer in BPM-värdet på detta.
€ Notera att du måste trycka på L sex gånger.
• Denna procedur kan kalylera BPM-värden mellan 60 och 200 slag, 5-slag/steg.

Att manuellt ställa in ett BPM-värde
1. I Beatcounter-funktionen, tryck och håll inne A tills BPM-värdet börjar blinka.
2. Tryck C för att öka värdet, ökning sker i steg om 5 slag, tryck B för att minska,
håll inne för snabbstegning.
€ Tryck B och C samtidigt för att ställa in BPM-värdet på 120.
3. När du angivit önskat BPM-värde, tryck A.

Stoppur

Bakgrundsbelysning/Illuminator

1/100

Bakgrundsbelysningen är tänd i ca 2 sekunder.
€ Bakgrundbelysningen släcks automatiskt vid alarm
signal.

Funktion

Mätning av varvtid

Att manuellt tända belysningen
Tryck B för att tända bakgrundbelysningen.

Att aktivera flashlight-alarmet
I tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne B i ca 2
sekunder för att aktivera/avaktivera flashlight-alarmet.
€ När alarmsignalen ljuder vid nästa tillfälle kom
mer även bakgrundsbelysningen att blinka.
€ När du aktiverat flashligt- alarmet är bakgrundbelysningen tänd i 5 sekunder i
stället för normalt 2 när du manuellt tänder bakgrundbelysningen.

Timmar

Flashlight-alarmet aktiverat

Beatcounter/Takträknare
Beatcounter-funktionen används för att skapa en taktsignal enligt BPM (Beats Per
Minute). Denna funktion fungerar som en metronom
Funktion
för olika musikaliska ändamål.
€ Det värde du ställt in är det värdet som var angi
vet då du sist använde Beatcounter-funktionen.

Att spela upp taktsignal
I Beatcounter-funktionen, tryck B för att starta taktsignalen.
BMP-värde

I Stoppuret kan Du mäta varvtid, deltid och två sluttider. Mättiden är 23 timmar 59 minuter, 59 sekunder
och 99 hundradelar.

Sekunder

Minuter

1. Tryck C för att starta stoppuret.
2. Tryck C för att stoppa.
€ Du kan återuppta tidtagningen genom att
trycka C igen.
3. Tryck B för att nollställa mellantiden och
fortsätta tidtagningen på displayen.
€ Du kan repetera steg 2 och 3 så många
gånger du önskar.
4. Tryck C för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck B för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter två sluttider
1.
2.
3.
4.
5.

Tryck C för att starta stoppuret.
Tryck B när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
Tryck C när den andre löparen passerar mållinjen.
Tryck B för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
Tryck B igen för att nollställa.

Alarm
När alarmet är aktiverat, ljuder en signal i 20
sekunder på den förinställda tiden. När den dagliga
timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel
timme. Tryck på valfri tangent för att stänga av
alarmsignal.

Timsignal aktiverad
Funktion

Att ställa in alarmtid
1. Tryck och håll inne A i Alarm funktionen
tills timsiffrorna börjar blinka på displayen.
€ Alarmet är nu automatiskt aktiverat.
2. Tryck M för att växla mellan funktionerna
Timmar–Minuter
3. Tryck C för att öka vald siffra, håll inne för snabb
stegning.
4. För att återgå till normal tidvisning, tryck A.

Timmar : Minuter
Alarm på/av

Alarm/Timsignal på/av
Tryck B i Alarmfunktionen för att aktivera/avaktivera timsignal.
€ Följande symbol visas på displayen när alarmet är aktiverat
€ Följande symbol visas på displayen när timsignalen är aktiverad

Båda på

Båda av

Alarm på

Timsignal på

Test av alarm
Tryck och håll inne C i Alarmfunktionen för att testa alarmet.

• Import and trade in the new age!
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