Bruksanvisning
DW-950IRL

Modul 1940

€ Tryck C för att växla mellan klockans funktioner. Varje funktion förklaras
i detalj nedan.
• Tryck B för att tända belysningen.
Tidvisning

BPM-/takträknare

Taktfunktion

Alarm

Tidvisning

Timeralarm

Stoppur

€ BPM-värdet lagras i minnet, och kan användas som takt, se "Använda takt"
€ Om du valde LIGHT i steg 1 kommer bakgrundsbelysningen att tändas i 2 sekunder efter steg 3 för att indikera att BPM-värdet lagrats i minnet.

Sekundinställning
1. Tryck och håll inne A tidvisningsfunktionen
tills siffrorna börjar blinka.
2. Tryck D för att nollställa. Om Du trycker D
när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, noll
ställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om
sekundsiffrorna är inom 00 till 29 är minut
siffrorna oförändrade.
3. Tryck A för att återgå till tidvisnings
funktionen.

Taktfunktion
beats per
measure

Funktionsindikator

Taktfunktionen kan användas till att göra en
ljudsignal eller en blinkande bakgrundsbelysning i samma takt som BPM-värdet.
€ BPM-funktionen och Taktfunktionen använder samma BPM-värde.

Använda takt
Inställning av tid och datum
Veckdag

1. Tryck och håll inne A i tidvisnings
funktionen tills siffrorna börjar blinka.
2. Tryck C för att ändra valen i följande ord
ning:
Sekunder – Timmar – Minuter – 12/24timvisning – Dag – Månad – År
3. När någon siffra blinkar, tryck D för att
öka värdet och B för att minska, håll inne
för snabbstegning.
• När 12/24-timmarsvisning blinkar, tryck
D för att ändra.
4. Tryck A för att återgå till normal tidvisning.

Månad-Dag

Timmar : Minuter

BPM-värde
BEEP-indikator

2. Tryck E för att utföra vald takt.
€ Högre BPM-värde medför snabbare takt.
€ Taktfunktionen varar i 1 minut eller tills Du trycker E igen.

Ändra BPM-inställningen manuellt
1. Tryck och håll inne A i taktfunktionen
tills BPM-värdet börjar blinka.
2. Tryck D för att öka BPM-värdet och B
för att minska.
€ Du kan ställa in BPM-värdet mellan 60
och 200.
€ Tryck B och D samtidigt för att återgå till
standard BPM-värde (120).
3 . Tryck C och taktmått börjar blinka.

beats per measure

Sekunder

PM-indikator

1.Tryck D i Taktfunktionen för att växla
mellan BEEP (ljudsignal) och LIGHT
(blinkande bakgrundsbelysning) som takt.
€ BEEP gör så att klockan ger signal till varje
takt, medan LIGHT gör så att bakgrunds
belysningen blinkar.

Observera
• När 12-timmars formatet är valt visas indikeringen P för pm tider. Det finns
ingen indikering för am tider.
€ När 24-timmars formatet är valt visas indikatorn 24 på displayen.
€ År kan ställas in från 1995 till 2039.
BPM-värde

BPM-/Takträknare
Med BPM-funktionen kan du lätt mäta "taktslag per minut" och tempo i
musik och andra rytmer.
€ BPM står för "beats per minute"

4. Tryck D för att öka "beats per measure" och B för att minska.
€ Du kan ställa in "beats per measure" mellan 1 och 8.
5. Tryck A när du är nöjd med dina inställningar för att återgå till taktfunktionsdisplayen.

Taktmätning

Timeralarm

Funktionsindikator

BPM-värde
BEEP-indikator

1. Tryck D i BPM-funktionen för att växla
mellan BEEP och LIGHT.
€ BEEP gör så att klockan ger signal varje gång
Du trycker E, som beskrivs i steg 2, medan
LIGHT gör så att klockans bakgrunds
belysning blinkar varje gång Du trycker E.
2. Tryck E fem gånger i takt med musiken
eller rytmen
€ Varje gång du trycker E visas ett nummer på
displayen: 1 > 2 > 3 > 4 > –
3 . När du tryckt E för femte gången räknar
klockan ut ett BPM-värde och visar det på
displayen.

Starttidsindikator
Funktionsindikator

Minuter Sekunder

BPM-värde

I timeralarm funktionen finns fem inbyggda
starttider (60, 74, 90, 120 och 180 minuter)
som matchar längden på dagens kassetband
och minidiskar (MD). Det finns också en
minnesplats där du kan mata in din egen starttid. Timer-indikatorn visar vilken minnesplats som
är vald.
Timern kan ställas inom tiden av 1 sekund till
24 timmar. När nedräkningen nått noll, ges signal
i 10 sekunder, eller tills någon knapp trycks in.

Timern
1. Tryck D i timeralarm-funktionen för att scrolla genom starttiderna tills den du
vill använda visas på displayen.
2. Tryck E för att starta timern.
€ När nedräkningen nått noll ges signal i 10 sekunder eller tills Du avaktiverar det
genom att trycka på valfri knapp.
€ Tryck E för pausläge.
€ Tryck E igen för att starta.
€ För att stoppa timern tryck först E och sedan A. Timern återgår till ursprungs
värdet.

Alarm
När dagliga alarmet är aktiverat, ges en signal på den förinställda tiden dagligen.
Tryck på valfri tangent för att stoppa alarmet. När Timsignalen är aktiverad ljuder
en signal varje hel timme.
Aktuell tid

Att ställa in alarmtid

Funktionsindikator

1. Tryck A i alarmfunktion tills siffrorna
för timmar börjar blinka. De blinkar för
de är valda.
2. Tryck C för att skifta displayen enligt föl
jande: Timmar – Minuter
3. Tryck D för att öka värdet och B för att
minska.
• När 12-timmarsformatet är valt, tänk på
indikatorn för eftermiddag P.
4. Tryck A för att återgå till alarmfunktionen.

Ställ in egen starttid
1. Tryck och håll inne A, när starttidsindikatorn
och starttiden är lika, tills starttiden börjar
blinka på displayen.
€ Om Starttidsindikatorn och starttiden inte är
lika så är nedräkningen i pauseläge. Tryck A
för att nollställa och gör båda värdena lika.
2. Tryck D för att öka minuter och B för att
minska
€ Du kan ställa in mellan 1 och 180 minuter.
3. När Du är klar med inställningarna, tryck A
för att återgå till timeralarmfunktionen.

Stoppur
Funktionsindikator
1/100 sekunder

I Stoppuret kan Du mäta varvtid, deltid och två sluttider. Mättiden är 23 timmar, 59 minuter och 59.99
sekunder.

Timmar : Minuter
Alarm påindikator
Timsignal påindikator

Dagligt alarm
Alarmet startas på inställd tid och ljuder i 20 sekunder eller tills valfri knapp trycks
in.

Test av alarmsignal
Tryck och håll inne E i Alarmfunktionen för att få alarmsignal.

Dagligt alarm och Timsignal av/på
Tryck D i Alarmfunktionen för att växla mellan följande:

Mätning av varvtid

Timmar

Sekunder

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

[Alarm påindikator / Timsignal påindikator]

Alarm På
Signal På

Alarm Av
Signal Av

Minuter

Hur man mäter deltid
1.
2.
3.
4.
5.

Tryck E för att starta stoppuret.
Tryck D för deltid
Tryck D för fortsatt tidtagning
Tryck E för att stoppa tidtagningen.
Tryck D för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter två sluttider
1.
2.
3.
4.
5.

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

Alarm Av
Signal På

