Bruksanvisning

MRG-130
Siffrorna på displayen visas antingen svart på vit eller vit på svart, beroende på modell
• Tryck C för att växla mellan klockans funktioner.
• Genom att trycka på B tänds belysningen i ca 2 sekunder.

Telememo

Alarm

Världstid

Normaltid

Stoppur

Synkronisering

Inställning av världstid.

Tidvisning

1.
2.

Veckodag
Datum

AM/PM

3.
•
4.
•

Tryck

•
Timmar

AM/PM
Timmar

Sekunder

Sekunder

•

Håll A intryckt, när världstid visas, tills siffrorna för timmar börjar blinka.
Tryck C för att ändra valen i följande ordning:
Timmar - minuter
När någon siffra blinkar, tryck D för att öka värdet eller B för att minska.
Genom att hålla en knapp intryckt aktiveras snabbstegning.
När Du ställt in världstid, tryck A för att återgå till visning av världstid.
Sekundräkningen i världstid är synkroniserad med sekundräkningen i
normaltid.
Om Du inte trycker på någon knapp inom några minuter återgår klockan
automatiskt till visning av världstid.
Formatet 12/24 överensstämmer med det Du valt för visning i normaltid.

Minuter

Minuter

Normaltid och världstid

Normaltid visar aktuell tid där du vanligtvis finns medans världstid visar
aktuell tid i en annan tidszon. Du kan skifta mellan normaltid och världstid
utan att ändra den analoga inställningen eller ändra världstiden till normaltiden (vilket även ändrar den analoga inställningen).
Växling av digital visning mellan normal- och världstid.

Tryck D för att ändra den digitala tidvisningen mellan normal- och världstid.
Den analoga inställningen ändras ej.
•
Indikeringen "DUAL" i den övre delen av displayen visar att världstiden
är vald. Indikeringen "HOME" visas efter att normaltid valts, men ersätts
efter ca 1 sekund med veckodag och datum.

Illuminator/Belysning

Tryck B för att belysa displayen i ca fyra sekunder (ej vid inställning).
•
Belysningen stängs automatiskt av vid alarm.
•
Belysningen/Illuminatorn använder en lumineserande (EL) lampa.
•
När belysningen tänds sänder klockan ut ett hörbart ljud. Detta orsakas av
vibrationer i samband med att den luminiserande lampan är tänd. Det
innebär inte att det är fel på klockan.

Telememo
I Telememo kan Du spara 20 sidor med namn
och telefonnummer. Du kan ta fram informationen genom att scrolla bland dem på diplayen.
• Du kan mata in fyra bokstäver i textfältet
och 12 siffror i nummerfältet.
• De data som matas in visas först nästa gång
Du går in Telememo.

Namn
Funktion

Göra inställning av världstid till normaltid.

•
•

Modul
1760

Tryck D i ca två till tre sekunder för att ändra världstid till normaltid.
Den föregående normaltiden blir den nya världstiden.
Detta innebär också att den analoga inställningen ändras så att den
överensstämmer med den nya normaltiden.

Viktigt!

Alarmet ljuder när normaltiden överensstämmer med inställd alarmtid, oavsett om normal- eller världstid är vald.

Telefonnummer

Inställning av normaltid och datum
1.
2.
3.

•
•
•
•
4.
•
•
•
•

Tryck och håll inne A i tidvisningsfunktionen tills siffrorna blinkar.
Tryck C för att ändra valen i följande ordning:
Sekunder-Timmar-Minuter-12/24-År-Månad-Datum
Tryck D för att nollställa. Om Du trycker D när sekunderna är inom 30
till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekundsiffrorna
är inom 00 till 29 är minut siffrorna oförändrade.
När någon siffra blinkar, tryck D för att öka värdet eller B för att minska.
I funktionen 12/24, tryck D för att växla mellan 12/24 timmars visning.
Genom att hålla en knapp intryckt aktiveras snabbstegning förutom vid
ändring av sekunder och 12/24.
När 12 timmarsformatet är valt , visas P för att indikera P.M. tid. Det finns
ingen indikering för A.M. tid.
När Du ställt in tid och datum, tryck A för att återgå till visning av
normaltid.
Denna funktion ändrar även den analoga inställningen så den överensstämmer med den nya normaltiden.
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.

Inmatning av data i Telememo

1. Tryck och håll inne D i funktionen
Telememo tills minneskapaciteten visas.
• Genom att hålla D intryckt och trycka B kan
Du scrolla bland informationen i omvänd
ordning.
• Om ingen information finns lagrad visas
minneskapaciteten när Du kommer in i
Återstående minne
Telememo.
• Om meddelandet "FULL" visas är minnet
fullt. För att kunna lagra måste Du ta bort en
del data.
2. Tryck och håll inne A tills den blinkande markören visar sig i Textfönstret.
3. Använd D eller B för att skriva in en bokstav vid markören. Bokstäverna
ändras i följande ordning. Håll in någon av knapparna för snabbstegning.
Tryck
Mellanslag

Till

Bindestreck

Tryck
4.
•

När du valt den bokstav Du vill ha, tryck C för att flytta markören åt
höger.
Upprepa steg 3 och 4 tills Du matat in hela namnet.

•
5.
6.

Du kan mata in 4 bokstäver i namnfältet.
Efter att namnet matats in, tryck C för att gå till fältet för telefonnummer.
Tryck D eller B för att mata in ett nummer. Siffrorna ändras i följande
ordning. Håll in någon av knapparna för snabbstegning.
7. När Du valt den siffra Du vill ha, tryck C för att flytta markören åt höger.
•
Upprepa steg 6 och 7 tills Du matat in hela numret.
• Du kan mata in 12 siffror i nummerfältet.

Alarm/timsignal på/av
Tryck på D i funktionen för alarm för att ändra status på alarm och timsignal
i följande ordning:
(Indikator för Alarm/indikator för timsignal)

Båda av

Tryck
Bindestreck

Till

•
•

Tryck A för att lagra data, meddelandet "SORT" visas i några sekunder,
klockan återgår till normal Telememo (utan markör).
Nummerfältet kan bara visa sex siffror på samma gång, längre nummer
scrollas kontinuerligt från höger till vänster.
Med bindestreck i telefonnummren blir de enklare att läsa.

Håll C intryckt för att få larmet att ljuda.
•
Genom att trycka på D när C hålls inne kan ljudsignalen ändras till någon
av de fyra tillgängliga tonerna.

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

Tryck D i funktionen Telememo för att scrolla bland lagrad information.
•
Snabbstegning sker genom att hålla D nertryckt.
I Telememo håll D intryckt och tryck B för omvänd ordning.
•
Genom att hålla D och B intryckta kan Du scrolla i omvänd ordning med
snabbstegning.

Funktionsindikering

Redigera Telememo information

2.
3.
4.
5.

Gå in i Telememo funktionen där du vill redigera och ta fram uppgiften
på displayen.
Håll A intryckt tills markören blir synlig.
Tryck C för att flytta till det tecknet Du vill ändra.
Ändra tecknet med D eller B.
Tryck A för att lagra data, meddelandet "SORT" visas i några sekunder,
klockan återgår till normal Telememo (utan markör).

Radera Telememo information

1.
2.
3.
•
4.

Båda på

Alarmtest

Visa Telememo information

1.

Endast
timsignal

Mellanslag

Tryck
8.

Endast dagligt
alarm

Gå in i Telememo funktionen, där du vill radera information, och ta fram
uppgifterna på displayen.
Håll A intryckt tills markören blir synlig.
Tryck B och D samtidigt för att radera informationen. Indikeringen
"CLR" visas på displayen.
Markören finns nu i text fältet, klar för inmatning.
Mata in information eller tryck A för att återgå.

Alarm

Mätning av tid
1. Tryck D för att starta tidtagningen.
2. Tryck D för att stoppa tidtagningen.
• Du kan fortsätta mätningen genom att tryck
på D igen.
3. Tryck A för att nollställa stoppuret.

Minuter

Mätning av mellantider
1. Tryck D för att starta tidtagningen.
2. Tryck A för att visa mellantiden.
1/100 sekund
Tidtagningen fortsätter internt.
Tryck A för att ta bort mellantiden och återfå visningen av tidtagningen.
Tryck D för att stoppa tidtagningen.
Tryck A för att nollställa stoppuret.
Sekunder

3.
4.
5.

Mätning av två sluttider.
1. Tryck D för att starta tidtagningen.
2. Tryck A när den förste passerar "mållinjen" och notera tiden.
3. Tryck D när den andre passerar.
4. Tryck A för att visa sluttiden på den andre.
5. Tryck A igen för att nollställa stoppuret.

Synkronisering av klockan
Timsignal aktiverad
Funktion

När dagliga alarmet 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.
• Alarmet ljuder när normaltiden stämmer
överens med inställd larmtid.
• Det går inte ställa in ett larm för världstid.

När normaltiden som visas på displayen inte stämmer överens med den analoga
inställningen, använd denna funktion för att korrigera den analoga inställningen.
Funktionsindikering

Timmar
Minuter
Minuter

Alarm aktiverat

Att ställa in alarmtid
1. Tryck A i funktion "Alarm" tills siffrorna för timmar börjar blinka.
De blinkar för de är valda.
2. Tryck C för att skifta displayen enligt nedan:
Timmar – Minuter
3. Tryck D för att öka värdet eller B för att minska. Håll inne för snabb
stegning.
•
Formatet på alarmet (12 eller 24 timmar) beror på vilken inställning Du
gjort för normal tidvisning.
•
När alarm ställs in med 12-timmars format, tänk på att kontrollera
inställningen förmiddag/eftermiddag.
4. När Du ställt in tiden, tryck A för att återgå till alarmfunktionen.
•
Om Du inte trycker på någon knapp inom några minuter återgår klockan
automatiskt till alarmfunktionen.

Sekunder
1/100 sekund

Blinkar

Inställning av analog tidvisning

1. Håll A intryckt tills den digitala tidvisningen
(timmar och minuter) börjar blinka.
• Följande steg ändrar visarna till den analoga
tidvisningen utan att ändra den blinkande
digitala.
2. Tryck D för att flytta de analoga visarna.
Om D hålls intryckt ändras visarna med hög
hastighet.
• Om B trycks in samtidigt som D hålls inne
ändrar detta visarna med hög hastighet även
om man släpper knapparna. Tryck D eller B
för att stoppa.
• Den analoga tiden stannar inte automatiskt
när den når aktuell tid. Du måste stanna
visarna manuellt.
• Notera att det inte finns någon funktion att
flytta visarna baklänges. Koppla ur
eventuell snabbmatning i tid.
3. När analoga tiden är inställd, tryck A för att
återgå till synkroniseringsfunktionen.
• Om Du inte trycker på någon knapp på några
minuter, återgår klockan automatiskt till
synkroniseringsfunktionen.

• Import and trade in the new age!
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