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Tryck B för att växla mellan klockan olika funktinoer.
ILLUMINATOR (endast AW-43): Tryck D i valfri funktion för att belysa hela urtavlan.

TIDVISNING

ALARM
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Tidvisning
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PM-indikator
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•

Alarm på

Alarmet ljuder 20 sekunder på inställd tid varje
dag. För att stoppa signalen, tryck valfri knapp.
När timsignalen är aktiverad ljuder en signal
varje hel timme dygnet runt.

12/24-timmarsvisning

Tryck B för att ändra de blinkande
siffrorna. Varje tryck höjer värdet en
enhet eller växlar mellan 12/24-timmarsvisning, håll inne för snabbstegning.
Tryck C för att avsluta
Displayen återgår automatiskt till
utgångsläget om ingen knapp trycks in
under 2-3 minuter.

Timmar
Minuter

Timsignal på
Timmar

Att ställa in datum
1. I Kalenderfunktionen, tryck och håll inne C i
ca 2 sekunder, siffrorna för månad börjar
att blinka.
2. Tryck B för att justera.
3. Tryck C för att växla enligt följande:

4.
Sekunder
Minuter

•

Datum

Dag

3.
•
4.

Klockan kan visa tiden på annan plats i världen.
Världstidsfunktionen är helt oberoende av
Tidvisningsfunktionen. Justering av tid genomföres
som frö Tidvisningsfunktionen.

Höger siffra
Alarmfunktion

Tryck B för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck höjer värdet,
håll inne för snabbstegning.
12/24-timmarsvisning följer inställt värde i Tidvisningsfunktionen.
Tryck B när “Alarm/Timsignal“ är valt för att växla mellan Alarm på/av
och Timsignal på/av enligt nedan:

Båda av

Dagligt alarm

Timsignal

Att testa alarmet
Tryck och håll inne B i valfri funktion för att testa alarmsignalen.

Stoppur

Kalenderfunktion

Tryck B för att ändra blinkande position.Varje
tryck höjer värdet en enhet eller växlar
veckodag, håll innne för snabbstegning.
Korrigering för skottår (29 februari) måste
du utföra manuellt.

VÄRLDSTID

Vänster siffra
Alarmfunktion

Båda på

KALENDER

Månad

Inställning av Alarm
1. I Alarmfunktionen, tryck och håll inne C i
ca 2 sekunder, tim-siffran börjar att blinka.
2. Tryck C och ändra siffrorna enl. fig.

Minuter.

Att ställa in analog tid
Tryck A i valfri funktion för att justera visarna, håll innne för snabbstegning.

Timmar

Funktionsindikator

Att ställa in digital tid
1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll
inne C i ca 2 sekunder. Siffrorna för
sekunder börjar att blinka.
2. Tryck B för att nollställa sek.
3. Tryck C för att växla enligt följande:

Timvisare

Stoppuret mäter tiden i 1/100-sekunder
upp till 59 min. 59,99 sek.
Att mäta använd tid
1. I Stoppursfunktionen, tryck C för att
starta tidtagning.
2. Tryck C för att stoppa tiden.
(Om du vill kan du återuppta tidtagningen
igen med tryck på C)
3. För att nollställa stoppuret, tryck och
håll inne C.

Funktionsindikator
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