Bruksanvisning

AW 510

Modul 2326

€ Tryck C för att växla mellan funktionerna.
€ I alla funktioner utom Stoppursfunktionen, tryck C för att återgå till Tidvisningsfunktionen.
€ Tryck B för att tända bakgrundsbelysningen i 2 sekunder.
Tidvisningsfunktion

Alarm

Stoppur

Tidvisning
Veckodag

Minuter

Tryck
Sekunder

Timmar

PM-indikator

Inställning av tid och datum
1. Tryck och håll inne A i Tidvisningsfunktionen tills
sekundsiffrorna börjar blinka.
2. Tryck C för att ändra valen i följande ordning:
Sekunder – Timmar – Minuter – 12/24timformat – År – Månad – Dag
3. Vid sekundinställning, tryck D för att nollställa.
Om Du trycker D när sekundsiffrorna är inom 30
till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till.
Om sekundsiffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
4. När övriga siffror (förutom sekunder) blinkar, tryck
D för att öka värdet och B för att minska, håll inne
för snabbstegning.
• När 12/24-timmarsvisning blinkar, tryck D för att
ändra.
5. Tryck A för att återgå till normal tidvisning.

Ändra alarmsiganal
1. Tryck och håll inne C för att lyssna på alarmsignalen
2. Tryck D under tiden som C är intryckt för att ändra alarmsignal.
€ Det finns åtta olika alarmsignaler.

Stoppur
Stoppuret mäter varvtid och hastighet/varv. Mättiden är 59 minuter och 59.99 sekunder.
Funktionsindikator
1/100 Sekunder
Sekunder
Minuter

Timmar

Alarmnummer

funktioner.

Alarm/timsignal till/från
1. Tryck på D i Alarmfunktionen för att välja :00.
2. Tryck och håll inne A tills 00 börjar blinka.
-indikatorn visas ovanför SIG) och avaktivera
3. Tryck D för aktivera timsignal (
timsignal (ingen indikator).
4. Tryck A för att återgå till Alarmfunktionen.
-indikatorn i alla funktioner..
€ När timsignalen är aktiverat visas

1.
2.
3.
4.
5.

Tryck D för att starta stoppuret.
Tryck D för att stoppa.
Tryck D för fortsätta tidtagningen.
Tryck D för att stoppa tidtagningen.
Tryck A för att nollställa stoppuret.

Tryck D för att mätning av varvtid.
Tryck A för att lagra första varvtiden.
Repetera steg 2 för att lagra fler varvtider.
Klockan kan lagra upp till 20 varvtider.
Tryck D för att stoppa tidtagningen och lagra den
sista varvtiden.
5. Tryck A för att nollställa stoppuret.
€ För hämta gamla varvtider, se Dataminne.

1.
2.
3.
€
4.

Att ställa in alarmtid
1. Tryck D i Alarmfunktionen för att välja Alarm 1, 2
eller 3.
Alarm 1 – Alarm 2 – Alarm 3 – :00 (Timsignal)
2. Tryck och håll inne A i Alarmfunktion tills
timsiffrorna börja blinka. De blinkar för att de är
valda.
€ Ovanstående procedur aktiverar dagligt alarm.
3. Tryck C för att växla enligt följande:
Timmar – Minuter – Av/På
4. Tryck D för att öka värdet och B för att minska,
håll inne för snabbstegning.
€ När Av/På blinkar, tryck D för att aktivera alarmet
-indikatorn visas ovanför ALM) och
(
avaktivera alarmet (ingen indikator).
5. Tryck A för att återgå till Alarmfunktionen.
-indikatorn i alla
€ När alarmet är aktiverat visas

Mätning av varvtid

Mätning av hastighet/varv.

Tre dagliga alarm kan ställas in oberoende av varandra. När dagligt alarm är aktiverat, ljuder en signal i 20 sekunder på den förinställda tiden dagligen. Tryck på valfri
tangent för att stoppa larmet. När timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel
timme.

Minuter

Analog inställning

Tryck och håll C inne för att testa alarmsignal.

Alarm

Funktionsindikator

Timeralarm

Test av alarmsignal

€ Tryck D för att växla mellan Tid- och Datumvisning.
Dag
Månad

Dataminne

Varvtidsminnet
Klockan kan lagra upp till 20 varvtider. Den 21:a varvtiden ersätter den äldsta varvtiden. Alla lagrade varvtider raderas när stoppuret nollställs och en ny varvtid lagras.

Hastighet/varv
När distansen är inmatad, räknar klockan automatiskt ut hastigheten för varje varv
(i kilometer eller miles).
€ Den beräknade hastigheten visas i Dataminnesfunktionen.
€ Distansen kan matas in antingen före eller efter tidtagningen.

Mata in distans
1. Tryck och håll inne A i Stoppursfunktionen tills distanssiffrorna till vänster om
decimaltecknet börjar blinka.
2. Tryck C för växla enligt följande:
Heltal – Decimaltal
3. Tryck D för att öka värdet och B för att minska, håll inne för snabbstegning.
€ Max distans 99,99 km eller miles
4. Tryck A för att återgå till Stoppursfunktionen.

Dataminne
Funktionsindikator
Hastighet

I Dataminnesfunktionen kan lagrade varvtider visas och
raderas.

Hämta varvtider

Varvtid

1. Den äldsta varvtiden visas automatiskt i Dataminnesfunktionen.
2. Tryck D för att scrolla i följande ordning:
Varv 1 – Varv 2 – Varv 3 – ... – Varv 20

Radera varvtider
För att radera varvtidsminnet, tryck och håll inne A tills
klockan ger signal,
Varvnummer

Timeralarm
Timern kan ställas inom tiden av 1 sekund till 60 minuter. När nedräkningen nått
noll, ges signal i 10 sekunder, eller tills valfri knapp trycks in.
Funktionsindikator

Att ställa in timern
1. Tryck och håll inne A tills minutsiffrorna börjar
blinka.
2. Tryck C för att växla mellan följande:
Minuter – Sekunder
3. Tryck D för att öka värdet och B för att minska,
håll inne för snabbstegning.
€ För att ställa in startvärdet 60 minuter, mata in
00 00.
4. Tryck A för att återgå till Timeralarmfunktionen.

Timeralarm
1.
2.
€
3.
€

Tryck D i Timeralarmfunktionen för att starta timern.
Tryck D för att stoppa.
Tryck D för att fortsätta nedräkningen.
Stoppa timern och tryck A för återgå till startvärdet.
Timern återgår automatiskt till startvärdet när alarmet stoppats.

Analog inställning
När digitala tiden inte stämmer med den analoga tiden, följ instruktionerna nedan.
Funktionsindikator
Sekunder
Minuter
Timmar

Inställning av analog tid
1. Tryck och håll inne A i Visarinställningsfunktionen tills den digitala
tiden börjar blinka på displayen.
€ Följande steg ändrar de analoga tidvisarna utan att ändra den digitala
tiden.
2. Tryck D för att ställa in ny tid, håll inne
för snabbstegning.
€ Visarna kan bara flyttas framåt.
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