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Bruksanvisning
G-3010/D/F / G-3011/F/M
G-3100/G-3101/G-3110/D
G-3310

Tryck C för att växla mellan klockans funktioner.
Tryck L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 3 sekunder.

Tidvisning

Databank

Tidvisning VärldstidStoppurDatabank Timer

Tryck

Modul
2453
2454
2642

Alarm

Modul 2453 Modul 2454
Klockornas funktioner är identiska. Det som skiljer klockorna åt är layouten
på displayen. I denna bruksanvisning visasr vi illustrationer för modul 2453.

I Tidvisningsfunktionen kontrollerar du aktuell tid, jus-
terar tiden och ställer in färgmönster för displayen.

Inställning av tid
1. I  tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A i

tills sekundvisningen börjar blinka.
2. Tryck C för att ändra funktion i följande ordning:

Sekunder–Sommartid (DST)–Timmar–Minuter–
År–Månad–Day–Färgmönster

3. När inställningposition blinkar, justera
med D och B.

För att justera Tryck

Sekunder D för att nollställa

DST (Sommartid) D för att växla mellan ON/OFF

Timmar, Minuter, År, D för att öka och B för att minska värdet
månad, Dag

Färgmönster D eller B för att ändra färgmönster.

• Om Du trycker D när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs
sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är inom 00 till 29 är
minutsiffrorna oförändrade.

4. Tryck A när inställningen är klar.
• Årtal kan ställas in mellan 2000  och 2039.
• Veckodagar justaras automatiskt, även med korrigering för skottår.

12- eller 24-timmarsvisning
I Tidvisningsfunktionen, tryck D för att växla mellan 12- eller 24-timmarsvisning.
• När 12-timmars tidvisning är valt visas P (pm) eller A (am) beroende på tid

på dygnet. (pm=eftermiddag/am=förmiddag).

Sommartid
Tiden justeras automatiskt 1 timme vid sommartid. Du kan inte ändra ställa in
sommartid individuellt för olika tidzoner. Sommartidsinställningen påverkar alla
tidzoner.

Sommartid av/på
1. I  tidvisningsfukntionen, tryck och håll

inne A i tills sekundvisningen börjar blinka.
2. Tryck C en gång för att komma till

ändringsläge för sommartid.
3. Tryck D för att växla mellan

Sommartid på   eller sommartid av .
4. Tryck A för att avsluta.
• DST visas på displayen för att indikera att

sommartid är aktiverat.

Färgmönster på displayen
Klockans display är uppdelad i två delar. I respektive deldisplay kan dy välja bland
12 olika "färgmönster"

Att ändra färgmönster
1. I  tidvisningsfukntionen, tryck och håll

inne A i tills sekundvisningen börjar blinka.
2. Tryck C för att komma till ändringsläge för

färgmönster –   visas på dispalyen.
3. Tryck B eller D för att välja det färgmönster

du önskar.
4. Tryck A för att avsluta.

Du kan lagra 30 namn med telefonnummer
i klockans minne.

Att mata in ny uppgift
1. I Telememofunktionen, tryck C för att visa en

tom minnesplats.
2. Tryck och håll inne A tills den blinkande

markören visas på displayen.
3. Tryck C för att ändra tecken.

Markören ändrar tecken enligt följande:

• Håll inne för snabbstegning.
4. Tryck C för att flytta markören till nästa position.

1:a siffran–8:e siffran (textområde)
12:e bokstaven–1:a siffran (sifferområde)

5. Repetera steg 3 och 4 tills din text är komplett.
• Du kan mata in upp till 8 tecken i namnfältet.
6. När du är färdig med namnet, tryck C för att komma till nummerfältet.

Mellanslag till till

Timmar : Minuter : Sekunder

Månad : Dag

Veckodag

PM-indikator

Antal minnesplatser kvar

Namn

Telefonnummer

Namnfält

Nummerfält
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8. För att flytta markören till nästa position, tryck C.
9. Repetera steg 7 och 8 tills du matat in hela telefonnumret.
• Du kan mata in max 12 tecken i nummerfältet.
10. För att lagra posten, tryck A.
• Textfältet på displayen kan endast visa tre tecken åt gången. Vid längre text

scrollas texten från höger till vänster. Slut på texten indikeras med " ".

Visa lagrad post
I Telememofunktionen, tryck D ( + ) och B ( - ) för att komma till den post du
önskar visa, håll inne för snabbscrollning.

Att ända lagrad post
1. Scrolla fram till den post du vill ändra.
2. Tryck och håll inne A tills den blinkande markören visas i namnfältet.
3. Tryck C för att flytta markören till det tecken du vill ändra.
4. Tryck B eller D för att ändra till rätt tecken.
5. Tryck A för att avsluta.

Att radera post i Telememo
1. Scrolla fram till den post du vill radera.
2. Tryck och håll inne A tills den blinkande markören visas i namnfältet.
3. Tryck samtidigt B och D  samtidigt för att radera denna post.
•  visaspå displayen för att indikera att radering genomförts.
4. Lägg in ny post eller tryck A för att avsluta.

Alarm

7. Tryck D eller B för att ändra tecken enligt följande:

Mellanslag

Du kan ställa in 5 av varandra oberoende alarm och
Timsignal. Ett av alarmen har snoozefunktion

• Snoozealarmet repeteras var 5:e minut
och 7 gånger.

• Vid alarm ljuder en signal 20 sek på inställd tid
tills valfri knapp tryckts in.

• Timsignalen ljuder varje hel timme dygnet runt när
den är aktiverad.

•  till Normal alarmfunktion
Snoozealarm
Timsignal

Inställning av alarm
1. I Alarmfunktionen, tryck D för att scrolla fram till

det alarm du önskar ställa in visas.

2. När du valt ett alarm, tryck och håll inne A tills timsiffrorna blinkar.
Alarmet aktiveras nu automatiskt.

3. Tryck C för att flytta markören mellan Timmar och Minuter
funktionen och Världstidsfunktionen.

4. För att ändra värde, tryck D ( + ) och B ( - ), håll inne för snabbstegning.
5. Tryck på A när inställningen är klar.

Alarmfunktion
Om du ställt in en alarmtid – när Tidvisningen passerar hel timme före den alarm-
tiden, ändras Färgmönstret på displayen varje sekund. Detta för-alarm informerar
dig om att en alarmsignal snart ljuder.
När tiden för inställt alarm nåtts, ljuder alarmsignalen i ca 20 sekunder eller tills
alarmsignalen stängs av.
• Tryck på någon knapp avaktiverar föralarm eller alarmsignal.
• För-alarmfunktionen fungerar endast i Tidvisningsfunktionen.

Testa alarmet
I Alarmfunktionen, tryck och håll inne B.

Normalt 20 sekundersalarm- och timsignal till/från
1. I Alarmfunktionen, tryck D  för att välja   till   eller .
2. När du valt det alarm du önskar aktivera/avaktivera, tryck B för att

växla mellan av/på.
Alarm på
Timsignal på

Snoozealarm till/från
1. I Alarmfunktionen, tryck D för att välja alarm .
2. Tryck B för att växla mellan av/på.

Visas på displayen när Snoozealarmet är aktiverat.

Stoppur

En signal bekräftar start och stopp. Stoppuret kan
mäta tid upp till 59 minuter, 59 sekunder och 99
hundradelar.
Tidtagning över denna maxtid fortsätter börjar om
från 0'00'00.

Tidtagning
1. Tryck D för att starta stoppuret.
2. Tryck D för att stoppa.
3. Tryck D för att återuppta tidtagningen
4. Tryck B för att nollställa stoppuret.

Mätning av mellantid
1. Tryck D för att starta stoppuret.
2. Tryck B för att stoppa stoppuret.
3. Tryck B för fortsatt tidtagning
4. Tryck D för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck B för att nollställa stoppuret.

Mätning av två sluttider
1. Tryck D för att starta stoppuret.
2. Tryck B när den förste löparen passerar

mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck D när den andre löparen passerar

mållinjen.
4. Tryck B för att visa den andre löparens

sluttid på displayen.
5. Tryck B igen för att nollställa.

Timer

Timerfunktionen kan ställas in på nedräkning
mellan 1 minut och 24 timmar.
När nedräkningen nått noll ger klockan signal.
• Förinställd timertid är 5 minuter.

Att använda timerfunktionen
I Timerfunktionen, tryck D för att starta nedräk-
ning.
• När nedräkningen nått noll nollställs

timertiden till förinställd tid.
• Under pågående nedräkning, tryck D för att

stoppa och D åter igen för att återstarta
nedräkning.

• För att helt stoppa en påbörjad nedräkning,
tryck först D och därefter B.

Att ställa in timertid
1. I Timerfunktionen, tryck och håll inne A tills

timsiffrorna i timerstarttid  börjar att blinka.
2. Tryck C för att flytta markören mellan timmar

och minuter.
3. Tryck D ( + ) och B ( - )
• För att starta nedräkning från

24 timmar – ställ in 0:00.
4. Tryck A för att avsluta.

Världstidsfunktion

Världstidsfunktionen visar aktuell tid i an annan
tidszon.

Att ställa in en Världstid
1. I Världstidsfunktionen, tryck D, B och A

samtidigt.
• Varje tryck på D ( + ) eller B ( - ) ökar eller

minskar världstiden med 30 minuter.
• För att ställa Världstiden till samma tid

som i Tidsvinsingsfunktionen, tryck A.

Alarmnummer
AM indikator

Tidvisning

Alarmtid / Timmar : Minuter

Alarm på

Sekunder

Minuter

1/100 sekund

Tidvisning

Minuter

Timmar

Sekunder

Tidvisning

Världstid

Tidvisning
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Referenser

Auto-Displayfunktion
Auto-Displayfunktionen i denna klocka visar alla möj-
liga ärgmönster på displayen.

Att avaktivera Auto-Display-funktionen
Tryck valfri knapp för att avaktivera denna funktion.
När du avaktiverar Auto-Displayfunktionen med

Aktiverar
A eller B Tidvisningsfunktionen
C Telememofunktionen
D Växlar mellan 12- eller 24-timmarsvisning
L Tänder bakgrundsbelysningen

• När du avaktiverar Auto-Displayfunktionen
återgår Färgmönsterinställningar till
fabriksinställda mönster.

Att aktivera Auto-Display-funktionen
Tryck och håll inne C i ca 2 sekunder tills klockan ger
en kort signal.

Inställningsläge och Scrollning
I de flesta fall där du skall trycka B eller D kan du hålla
dessa inne för snabbscrollning.

Bakgrundbelysning/Illuminator
Tryck på L för att tända bakgrundbelysningen i
ca 2 sekunder.
• Bakgrundbelysningen släcks när ett alarm

aktiveras.

Teckentabell


