Bruksanvisning

Modul
2169
2299
2625

GXS-690 / GXS-900

• Tryck C för att växla mellan klockans funktioner.
• Tryck E för att tända belysningen i Tidvisnings- och Alarmfunktionen
• Tryck B för att tända belysningen i Timeralarm- och Stoppursfunktionen
Notera – Funktionerna är identiska för modul 2169, 2299 och 2625. I denna bruksanvisning visas illustrationer för modul 2169.
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Timerfunktionen har tre stycken, av varandra
oberoende 60 minuters timer, där starttid kan
ställas i enminuters intervall. När timern nått noll
ljuder en signal.
• För att tända bakgrundsbelysningen i tre sekunder tryck B.
• För att tända bakgrundsbelysningen samtidigt
som du ställer in timertid tryck E.
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Sekunder

• I Tidvisningsfunktionen, tryck B för att växla mellan Veckodags- och
Månadsdisplayen.
• I Tidvisningsfunktionen, tryck E för att tända belysningen i ca 3 sekunder.
• I Tidvisningsfunktionen, tryck D för att växla mellan 12/24-timmarsvisning.

Inställning av tid och datum
1. Tryck och håll inne A Tidvisningsfunktionen tills sekunderna blinkar.
2. Tryck C för att ändra valen i följande ordning:
Sekunder – Timmar – Minuter – Dag – Månad – År
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 någon siffra blinkar (förutom sekunder), tryck D för att öka värdet, håll inne
D för snabbstegning.
5. När Du ställt in tid och datum, tryck A för att återgå till normal tidvisning.
• Datum kan ställas in mellan 1 januari 2000 och 31 december 2039.
• I Tidvisningsfunktionen, tryck D för att växla mellan 12/24-timmarsvisning.
När 12-timmarsvisning är valt visas P eftermiddag och A för förmiddag

Sommartid
Tiden justeras automatiskt 1 timme vid sommartid. Beroende på vart du befinner dig kan du även
ändra detta. Tryck och håll inne B i två sekunder
tills klockan ger signal. Kolumnen mellan tidssiffrorna börjar blinka när Sommartid är valt.

1/10 sekunder

Använda timerfunktionen
1. Tryck D i Timerfunktionen för att välja timer
Timer 1 – Timer 2 – Timer 3
Du kan inte ändra timertiden under tiden som nedräkning pågår.
• Tryck E för att starta.
• Tryck E för att stoppa/återstarta nedräkningen.
• Tryck E sedan D för att nollställa timern.
• En signal ljuder i ca 10 sekunder när timern nått noll. Tryck valfri knapp för att
stänga av signalen. Timern återgår automatiskt till inställd timertid.

Inställning av timer
1.
2.
3.
4.
•

I Timerfunktionen, tryck D för att välja vilken timer du vill ändra.
När du valt timer, tryck och håll inne A tills minutsiffrorna blinkar på displayen.
Tryck D för att öka värdet. Håll nere D för snabbstegning.
När du valt timertid tryck A för att gå tillbaka till Timerfunktionen.
Om ingen knapptryckning sker inom några minuter återgår klockan
automatiskt till Timerfunktionen.

Timer indikatorer
Ljudsignaler, Bakgrundsbelysningen och grafikdelen visar information om
pågående timeraktivitet.
Indikation
Signal

Start
1 sekund
Bakgrundsbelysning 1 sekund

5'00"0
1 sekund
1 sekund

Tiden ute
10 sekunder
2 sekunder

Indikation

Mindre än 5 min.

Tiden ute

Mindre än 5 min.

Tiden ute

Blinkar

Belysning
Tryck E eller B, beroende på vilken funktion du använder, för att tända bakgrundsbelysningen i ca 3 sekunder.
• Bakgrundsbelysningen kan vara svår att se i starkt ljus/solljus.
• Bakgrundsbelysningen släcks när klockans alarm ljuder.
• Frekvent användning av belysningsfunktionen förkortar batteriets livslängd.
• Klockan kan ge ifrån sig ett ljud när Bakgrundsbelysningen är aktiverad vilket
beror på vibrationer i EL-panelen och är inte ett fel.

Mer än 5 min.

Grafik

Modul 2299 och Modul 2169
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Modul 2625

Mer än 5 min.
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Alarm
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I Stoppuret kan Du mäta varvtid, deltid och två
sluttider.
• Mättiden är 59 minuter och 59.99 sekunder.
• För att tända bakgrundsbelysningen, tryck B.

Funktions indikator – Alarmnummer Fem av varandra oberoende alarm kan ställas
Grafik
in med timme och minut. Vid alarm ljuder en

signal 20 sekunder på inställd tid tills valfri
knapp tryckts in.
Timsignalen ljuder varje hel timme dygnet runt när
den är aktiverad.
• Varje del i den grafiska ytan visar vilket eller
vilka alarm som är aktiverade.

Att mäta tid
Minuter
Sekunder

1.
2.
3.
4.

Tryck
Tryck
Tryck
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E för att starta stoppuret.
E för att stoppa.
E för att återuppta tidtagningen
D för att nollställa stoppuret.

Timmar : Minuter

1/100 Sekund

Alarm indikator
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Att mäta deltid
1.
2.
3.
4.
5.
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E för att starta stoppuret.
D för att stoppa stoppuret.
D för fortsatt tidtagning
E för att stoppa tidtagningen.
D för att nollställa stoppuret.

Inställning av alarmtid

Att mäta två sluttider
1.
2.
3.
4.
5.

Tryck
Tryck
Tryck
Tryck
Tryck

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

1. Tryck D i funktion "Alarm" för att välja ett alarmnummer:
Alarm 1 – Alarm 2 – Alarm 3 – Alarm 4 – Alarm 5 – Timsignal
2. Tryck och håll inne A tills timsiffrorna börjar blinka. Alarmet aktiveras nu
automatiskt.
3. Tryck C för att skifta displayen enligt följande: Timmar – Minuter
4. Tryck D för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.
• Om 12-timmarsvisning är aktiverad var noga med att ställa in rätt tid för
förmiddag (A) och eftermiddag (P).
5. Tryck A för att återgå till alarmfunktionen.

Inställning av alarm- och timsignal till/från
Auto-start
Vid användning av Auto-start funktionen gör klockan en nedräkning på 5 sekunder innan stoppuret startar automatiskt. Under de tre sista sekunderna under
nedräkningen ger klockan signal för varje sekund.

1.
2.
•
•

Tryck D i Alarmfunktionen för att välja alarm och timsignal.
Tryck B för att aktivera/avaktivera.
Indikatorn för alarm på ALM och
, visas när alarmet är aktiverat.
Indikatorn för Timsignal på SIG och
visas när timsignalen är aktiverad.
Grafik
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Modul 2169

Att använda Auto-start
1. När stoppuret visar
i displayen tryck D.
• Auto-start indikatorn visas när funktionen är
aktiverad. Tryck D igen för att avaktivera.
2. Tryck E för att starta nedräkning.
• Genom att trycka på E visas även
nedräkningstiden på displayen.
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Test av alarmsignal
Tryck och håll inne B i Alarmfunktionen för att få alarmsignal.
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