Bruksanvisning

MRG-220 Modul 1829
• Om innehållet på displayen växlar kontinuerligt, se funktionen "Auto display".
• Tryck C för att växla mellan klockans funktioner.
• Tryck D för att tända belysningen i ca två sekunder.
Tidvisning

Telememo

Alarm

Tidvisning
Denna kan visa tid i två av 40 städer (TID 1, TID 2) som bastid i tidvisningsfunktionen. Håll D intryckt för att växla mellan TID 1 och TID 2.
• Du kan visa antingen stadskoden eller årtal. Tryck A för att växla mellan
stadskod och årtal.

Om belysningen inte tänds, prova med att ta klockan till utgångsläget
(parallellt mot marken) och vrid sedan armen mot dig igen. Om inte detta
fungerar, släpp ner armen så den hänger rakt ner, och prova därefter igen.
• Under vissa förhållanden tänds inte belysningen längre än en sekund eller
mindre. Detta behöver inte innebära att belysningen är felaktig.
Om klockan hålls parallellt mot marken och därefter vinklas ca 40° tänds belysningen automatiskt.

Veckodag

Datum

Stoppur

Tryck
År
Parallellt mot
marken

Stadskod
Håll intryckt

Håll inne

Tryck
Parallellt mot marken

Mer än 15° för högt

Mer än 15° för lågt

Inställning av tid och datum
Genom att ställa in tid och datum för någon av bastiderna (TID 1 eller TID 2)
justeras automatiskt inställningarna för den andra bastiden.
• Du kan aktivera automatiskt justering av sommartiden (DST) för TID 1
och TID 2 oberoende av varandra.
1. Tryck och håll inne A tidvisningsfunktionen.
2. Tryck C för att ändra valen i följande ordning:
Stadskod

Sommartid
(DST)

Datum

Sekunder
Månad

Minuter

Timmar
År

12/24

AUTO-LIGHT TILL/FRÅN
Tryck L i ca två sekunder för att växla mellan TILL och FRÅN.
• AUTO-LIGHT indikatorn visas i displayen i alla funktioner när funktionen
är i läge TILL.
• För att spara batteriet stängs AUTO-LIGHT funktionen av efter ca tre
timmar. Upprepa ovanstående om Du vill aktivera funktionen igen.
• Tryck L för att tända belysningen manuellt.
• När belysningen tänds sänder klockan ut ett hörbart ljud. Detta orsakas
AUTO-LIGHT indikator

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.
• När någon siffra blinkar, tryck D för att öka värdet, B för att minska, håll
inne för snabbstegning.
• När 12/24-timmarsvisning blinkar, tryck D för att ändra.
• När stadskoden blinkar, tryck D eller B för att scrolla bland stadskoderna.
(För vidare information, se tabellen över stadskoder)
• När DST (Sommartid) är vald, tryck D för att välja TILL eller FRÅN.
4. När Du ställt in tid och datum, tryck A för att återgå till normal tidvisning.
• 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.

Belysning
AUTO-LIGHT funktion
När funktionen AUTO-LIGHT är aktiverad, tänds belysningen automatiskt i
två sekunder om nedanstående villkor är uppfyllda. Undvik att ha klockan på
handledens insida för att ej aktivera AUTO-LIGHT-funktionen i onödan.
• Belysningen tänds inte om klockan hålls mer än 15° mot marken. Håll
klockan parallellt mot marken.
• Statisk elektricitet eller magnetfält kan påverka AUTO-LIGHT funktionen.

Tryck

TILL

FRÅN

av vibrationer i samband med att den luminiserande lampan är tänd. Det
innebär inte att det är fel på klockan.

Telememo
Viktigt
Följande kan orsaka att all lagrad data förloras.
• Felaktigheter i/eller reparationer av klockan
• Batteriet är slut
• Batteribyte
CASIO/KETONIC kan inte hållas ansvarig för eventuell förlust av information
eller skada som uppkommer pga sådan förlust.
I Telememo kan Du lagra 30 poster med namn och telefonnummer. Namnet
kan vara 8 tecken långt och nummerfältet 12 siffror. Informationen sorteras
automatiskt i bokstavsordning. Du söka informationen genom att scrolla
bland lagrade poster på displayen.

Inmatning av ny data

Alarm och Timsignal på/av

1. Tryck B eller D i telememofunktionen tills
ny data displayen visas.
• Om meddelandet "FULL" visas i textfältet,
betyder detta att minnet är fulltoch att du
måste radera någon post innan du kan lagra
ny data.
2. Tryck A och markören visas i textfältet.
Återstående 3. Använd B eller D för att välja ett tecken
minne
vid markören. Tecknen ändras i följande
ordning, håll inne för snabbstegning.
Displayen Ny data
Tryck
Till

(Bindestreck)

Endast Timsignal

Endast Alarm

Visa Telememodata
Tryck D i funktionen Telememo för att scrolla bland lagrad data eller B för
omvänd ordning.
• Det som visas på displayen när du går ur Telememo visas också nästa
gång i Telememofunktionen.

Funktionsindikering

Mätning av varvtid
Aktuell
tid

Minuter
Sekunder
1/100 sekund

Mätning av mellantider
1.
2.
3.
4.
5.

Alarm
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.

Att ställa in alarmtid
1. Tryck A i funktion "Alarm" tills siffrorna för

1. Tryck
2. Tryck
3. Tryck
4. Tryck
5. Tryck

för att starta tidtagning.
för att visa mellantid. Tidtagning fortsätter internt i klockan.
för att ta bort mellantiden och visa fortsatt tidtagning.
för att stoppa tidtagning.
för att nollställa stoppuret.

Autodisplayfunktionen visar all aklockan funktione i en kontinuerlig slinga
på displayen. För att aktivera/avaktivera, tryck och håll inne C i ca 2 sekunder
(klockan ger signal).
Notera
Funktionen AUTO display kan inte aktiveras när Du gör inställningar
(dvs under tiden siffror eller andra inställningar blinkar i displayen.)

3. Tryck D för att öka värdet och B för att minska,
håll inne för snabbstegning.
Timmar

Minuter

4. Tryck A för att återgå till alarmfunktionen.

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

AUTO display

Timsignal
timmar börjar blinka. De blinkar för de är valda.
TILL
2. Tryck C för att skifta displayen enligt nedan:

Minuter

D
A
A
D
A

-10
-09
-08
-07
-06
-05
-04
-03
+00
+01
+02
+03
+03
+3,5
+04
+4,5
+05
+5,5
+06
+07
+08
+09
+9,5
+10
+11
+12

I Telememofunktionen, scrolla fram till den post du vill radera.
Håll A intryckt tills markören blir synlig.
Tryck B och D samtidigt för att radera posten.
• Meddelandet CLR visas i displayen en kort stund.
• Markören visas nu i text fältet, klar för ny inmatning.
Ange ny information eller tryck A för att återgå.

AM/PM

Tryck
Tryck
Tryck
Tryck
Tryck

HONOLULU
ANCHORAGE
LOS ANGELES
DENVER
CHICAGO
NEW YORK
CARACAS
RIO DE JANEIRO
LONDON
PARIS
CAIRO
JERUSALEM
JEDDAH
TEHRAN
DUBAI
KABUL
KARACHI
DELHI
DHKA
BANKOK
HONG KONG
TOKYA
ADELAIDE
SYDNEY
NOUMEA
WELLINGTON

Radera lagrad data i Telememo

Timmar

1. Tryck D för att starta stoppuret.
2. Tryck D för att stoppa.
• Du kan återuppta tidtagningen genom att
trycka D igen.
3. Tryck D för att stoppa tidtagningen.
4. Tryck A för att nollställa stoppuret.

HNL
ANC
LAX
DEN
CHI
NYC
CCS
RIO
LON
PAR
CAI
JRS
JED
THR
DXB
KBL
KHI
DEL
DAC
BKK
HKG
TYO
ADL
SYD
NOU
WLG

I Telememofunktionen, scrolla fram till den post du vill ändra.
Tryck och håll inne A tills markören visas.
Tryck C för att flytta till det tecknet Du vill ändra.
Ändra tecknet.
• För ytterligare detaljer, se "Inmatning ny data"
Tryck A för att lagra data och återgå till Telememo.

Alarm
TILL

I Stoppuret kan Du mäta varvtid, deltid och två
sluttider. Mättiden är 59 minuter, 59 sekunder och
99 hundradelar.

Mätning av två sluttider

Ändra lagrad data i Telememo

Funktionsindikering

Stoppur

(Mellanslag)

• Repetera steg 6 och 7
8. Tryck A för att lagra informationen.
• Meddelandet SORT visas på displayen en kort stund.
• Namnfältet visar bara fem tecken, men scrollas automatiskt fram från
höger till vänster för att visa alla tecken.

Aktuell
tid

Båda av

GMT DIFFERENS

Tryck

4.

Båda på

STADS-KOD STAD

Tryck

1.
2.
3.

Timsignal av

Tryck och håll inne B.

4. När du valt tecken, tryck C för att flytta markören åt höger.
• Repetera steg 3 och 4
• Du kan mata in 8 tecken i namnfältet.
5. När Du matat in namnet klart, tryck C för att flytta markören till nummerfältet.
6. Använd B eller D för att ange tecken i nummerfältet. Tecknen ändras i
följande ordning, håll ine för snabbstegning.
7. När du valt tecken, tryck C för att flytta markören åt höger.

5.

Alarm på

Test av alarmsignal

Till

Tryck

1.
2.
3.
4.

Tryck D i Alarmfunktionen ör att ändra status på alarm och timsignal i följande ordning:

• Import and trade in the new age!
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