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Bruksanvisning

Tidvisning

•
•

Alarm

Timer

Stoppur

Tryck C för att växla melllan klockans funktioner enligt ovan.
Tryck D för att tända belysningen i ca 2 sekunder.

Tidvisning

Alarm
Inställning av tid och datum

Veckodag

1.

Månad
Datum

2.

Sekunder

Datum
PM-indikator
Sekunder

Timmar

Månad

Funktionsindikator
Månad
Datum

Minuter

År

3. Tryck E på tidssignal för att nollställa
sekundvisningen.
4. När någon siffra blinkar, tryck E för att öka
värdet, håll inne för snabbstegning.

Timmar : Minut
Timsignal/TILL

Alarmtyper
•

•
5.
•
•
•

Du kan ställa alarmet med timme, minuter månad och datum. När alarmet är aktiverat, ljuder
en signal i 20 sekunder på den förinställda tiden. När timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel timme.

Alarm/TILL

Tryck A i tidvisningsfunktionen,
sekundvisningen blinkar.
Tryck C för att ändra valen i följande
ordning:

För att växla mellan 12/24-timmarsvisning, tryck D när valfri
siffra blinkar.
När Du ställt in tid och datum, tryck A för att återgå till tidvisning.
Veckodagen ställs automatiskt in efter datum.
Datum kan ställas inom tidsramen 2000-01-01 till 2099-12-31.
Om Du inte trycker på någon knapp inom några minuter återgår
klockan automatiskt till normal tidvisning.

•
•
•

Dagligt alarm
Ställ in timmar och minuter "–" för månad och "– –" för datum.
Denna inställning ger alarm vid denna tid varje dag.
Datum alarm
Ställ in månad, datum, timme och minuter.
1-månadsalarm
Ställ in månad, timmar och minuter. Ställ in "– –" för datum.
Månadsalarm
Ställ in datum, timmar och minuter. Ställ in "–" för månad.

Att ställa in alarmtid
1.
•
2.

Tryck A i funktion "Alarm" tills siffrorna för timmar börjar blinka.
De blinkar för de är valda.
I detta läget aktiveras larmet automatiskt.
Tryck C för att skifta displayen enligt följande sekvens:
Timmar – Minuter – Månad – Datum
Timmar

3.
4.

Minuter

Månader

Dagar

Tryck E för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.
När Du ställt in tid och datum, tryck A för att återgå.

Att stoppa alarmsignalen
Tryck på valfri knapp.

Aktivera/Avaktivera Timsignal
Tryck på E i Alarmfunktionen för att ändra status på alarm och timsignal i
följande ordning.

Båda AV

Dagligt alarm

Timsignal

Alarm påindikator

Timsignal på indikator

Båda På

Nedräkning/Timer
Funktionsindikator
Aktuell tid

Stoppur
Funktionsindikator

Nedräkning kan ske från 1 sekund till 24 timmar. När displayen når noll ljuder en signal i 10
sek eller tills valfri knapp tryckts in.

Aktuell tid

Inställning nedräkning/timer
1.
2.
Timmar : Minuter Sekunder

Tryck A i funktion "Nedräkning/Timer". De
siffror som blinkar kan ändras.
Tryck C för att skifta mellan timmar,
minuter och sekunder.
Timmar

3.
•
4.

Minuter

Användning av nedräkning/timer
1.
2.
•
3.
•

Tryck E i funktionen nedräkning/timer för att starta nedräkningen.
Tryck E igen för att stoppa nedräkningen.
Du kan återuppta nedräkningen genom att trycka på E.
Stanna nedräkningen och tryck A för att återställa.
Klockan återgår automatiskt till startvärdet när signalen upphör.

Aktivera/Avaktivera
Automatisk repetion
1.
2.
Automatisk repetition
i läge TILL

3.
•

Sekunder
Minuter

Sekunder

Varje tryck på E höja värdet en enhet,
håll intryckt för snabbstegning.
För att ställa in nedräkning från 24-timmar
ställ in 0:00,00.
Tryck A för att återgå.

Tryck och håll inne A i funktion Nedräkning/
timer, timsiffran blinkar.
Tryck D för att välja automatisk
repetion TILL/FRÅN.
Tryck A för att återgå.
När automatisk repetion är i läge till åter
går klockan automatiskt till starttiden och
startar nedräkningen på nytt. Du kan
stoppa nedräkning med E och
återställa med A.

Funktionen stoppur gör det möjligt att mäta
tid, mellantider och två sluttider.
Stoppuret kan mäta tid upp till 23 timmar 59
minuter, 59 sekunder och
99 hundradelar.

1/100 sekund

Mätning av tid
1.
2.
3.
•
4.

Tryck E för att starta stoppuret.
Tryck E för att stoppa.
Återuppta tidtagningen genom att trycka D igen.
Du kan repetera steg 2 och 3 hur många gånger du vill.
Tryck B för att nollställa stoppuret.

Mätning av mellantid
1.
2.
3.
•
4.
5.

Tryck E för att starta stoppuret.
Tryck B för att se mellantiden.
Tryck B åter igen för att se pågående tidtagning.
Du kan repetera steg 2 och 3 hur många gånger du vill.
Tryck E för att stoppa tidtagningen.
Tryck B för att nollställa stoppuret.

Mäta två sluttider
1.
2.
3.
4.
5.

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

Bakgrundsbelysning
Bakgrundsbelysning i läge TILL

När bakgrundbelysningen är aktiverad blinkar
den vid signal i funktionerna Alarm/Nedräkning/
Timsignal. För att aktivera bakgrundsbelysningen, tryck och håll inne E, i Tidvisningsfunktionen i ca 2 sekunder.
• Tryck D för att tända belysningen i
ca 2 sekunder oavsett vilken funktion
som är aktiv.
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