
Tryck B för att växla mellan klockans funktioner. Vid tryck på B återgår klockan till Tidvisning.
Tryck L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen.
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Tryck

I Tidvisningsfunktinoen visar och ställer du in
aktuell tid.
• Notera att klockan kan visa

veckodagarnas namn på 13 olika språk.

Inställning av  TID/KALENDER
1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne

A i ca 2 sekunder tills sekundvisningen
börjar blinka.

2. Tryck C och B för att växla enligt figuren
nedan. Blinkande siffror kan ändras.

3. Varje tryck på E stegar värdet en enhet
framåt, D stegar bakåt.Språk

För att justera Tryck

Sekunder D för att nollställa till 

År, Månad, Dag E för att öka och D för att minska värdet

Språk E eller D för att ändra språkinställning

• När språkindikatorn blinkar tryck E eller D för att scrolla mellan de
språkval som finns tillgängliga.

4. Tryck A när inställningen är klar.
• Veckodagen ställs in automatiskt enligt angivet datum.
• Språkinställningen påverkar vilka typer av tecken som finns tillgängliga

i Databankfunktionen.
• Tryck och håll inne A för att kontrollera vilket språk som är valt.

Notera att om du håller inne A mer än 2 sekunder aktiveras funktionen
Inställning av tid – i detta fall, tryck åter A för att avsluta.

   Sekunder  År Månad         Dag

Tryck         Tryck

                   Minuter                         Timmar                         Språk

Att växla mellan 12/24-timmarsvisning
• Tryck C för att växla mellan 12/24-timmarsvisning.

När 12-timmarsvisning är vald visas  (eftermiddag)
eller  (förmiddag).

Inställning av Sommartid
1. Tryck och håll inne C i två sekunder i

Tidvisningsfunktionen för att växla mellan
sommartid aktiverad (DST visas på
displayen) och avaktiverad.

Världstid Databank
Håll inne Håll inne

Att visa Databank och Världstid i Tidvisningsfunktionen
• I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne D för att visa

aktuell Världstid.
• I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne E för att visa den post som

du senast visade i Databankfunktionen

Veckodag
Timmar : Minuter
Sekunder

AM/PM
År Månad - Dag

– Lycka till med Din nya klocka!



Alarm

30 dataposter kan lagras i klockans minne.
Varje datapost kan bestå av ett textfält och ett
nummerfält. Lagrade dataposter sorteras au-
tomatiskt i bokstavsordning.
Språkinställning påverkar vilka typer av tecken
som finns tillgängliga i Databankfunktionen.
Om du ändrar språkinställning när du redan
har lagrat dataposter påverkas dessa ej av
ändringen.

Att mata in ny uppgift
1. I  Databankfunktionen Tryck C  för att

välja en tom minnesplats.
• Om en tom plats inte visas är minnes-

platserna slut och du måste radera
någon gammal datapost innan du kan
lagra en ny.

2. Tryck och håll inne A tills den blinkande
markören ( __ ) visas på displayen.

3. Tryck E och D för att ändra tecken.
Markören ändrar tecken enligt följande:

Namnfält

Nummerfält

Alarmnummer

Tryck Tryck

  Alarm                   Alarm                    Alarm

 Timsignal              Alarm                    Alarm

Återstående
Minne

Namn

Telefonnummer

Databank

Mellanslag

till till till
Bokstäver Tecken Siffror

Mellanslag

4. Tryck C för att flytta markören till nästa position tryck B för att backa.
5. Repetera steg 3 och 4 tills din text är komplett, utrymme finns för

8 tecken.
6. Tryck C för att växla till nummerfältet.
7. Tryck E och D för att ändra tecken i följande ordning:

8. Tryck C för att flytta markören till nästa position.
9. Repetera steg 7 och 8 tills du matat in hela telefonnumret.
• Utrymme finns för 15 tecken.
• En ej  använd datapost består av bindesstreck – skriv ny text eller

ersätt med mellanslag.
10. Tryck A för att avsluta.
• Textfältet visar tre tecken åt gången på displayen.

Om dataposten består av flera tecken scrollas texten från höger till
vänster. det sista tecknet indikeras med   .

• Text- och nummerfältet blinkar i ca en sekund

Visa lagrad post
Tryck E (+) eller D  (-) i Databankfunktionen för att scrolla mellan lagrade
poster.

Att ända lagrad post
1. Tryck E (+) eller D (-) för att scrolla fram till den post du vill ändra.
2. Tryck och håll inne A tills den blinkande markören visas.
3. Tryck C (höger) eller B (vänster) för att flytta markören till det tecken du

vill ändra.
4. Tryck E (framåt) eller D (bakåt) för att ändra till rätt tecken.
5. Tryck A för att avsluta.

Att radera post i Databank
1. Tryck E (+) eller D (-) för att scrolla fram till den post du vill radera.
2. Tryck och håll inne A tills den blinkande markören visas.
3. Tryck samtidigt B och C  för att radera post    visas på

displayen som bekräftelse att du raderat en datapost.
4. Tryck A för att avsluta.

Alarmtid
Timmar : Minuter

Alarm-
nummer

Tidvisning
Aktuell tid

Alarmdatum
Månad - Dag

   Timmar                   Minuter                   Månad                      Dag

Du kan ställa in 5 av varandra oberoende
Multifunktionsalarm samt Timsignal.
När ett alarm är aktiverat ger klockan signal
på inställd tid. Du kan välja alarmtyp engångs
eller snooze, snoozealarm ger repetition av
alarmsignalen var femte minut och upp till 7
gånger.
Timsignalen ger två korta signaler varje hel
timme.
• Klockan har 5 st Alarm numreradefrån

1 till 5.
För alarm 1 kan du välja funktionen
engångsalarm eller snoozealarm.
Alarm 2 till 5 kan endast användas som
engångsalarm.

Alarmtyper

Dagligt alarm
Ställ in timmar och minuter. Denna inställning
ger alarmsignal varje dag vid denna tid.

Datumalarm
Ställ in månad, dag, timmar och minuter.
Denna inställning ger alarmsignal vid detta
datum och denna tid.

1-månadsalarm
Ställ in månad, timmar och minuter. Denna
inställning ger alarmsignal vid denna tid
under den månad du angivit.

Månadsalarm
Ställ in dag, timmar och minuter. Denna in-
ställning ger alarmsignal varje månad vid den
dag och tid du angivit.

Inställning av alarm
1. I Alarmfunktionen tryck E eller D för att

scrolla genom de olika alarmen.

2. När du valt det Alarm du vill ställa in, tryck
och håll inne A tills timmar börjar att blinka.

• Alarmet aktiveras nu automatiskt.
3. Tryck C eller B för att flytta markören

enligt nedan:

4. När position blinkar, tryck E (+) eller D ( – ) för att ändra, håll inne för
snabbstegning.

• Att ställa in ett alarm som inte inkluderar månad, tryck E (+) eller D ( – )
tills – – visas på displayen.

• Att ställa in ett alarm som inte inkluderar dag, tryck E (+) eller D ( – ) tills
– – visas på displayen (mellan 1 och 31).

• Om 12-timmarsvisning är aktiverat, visas P (eftermiddag) eller
A (förmiddag) på displayen, var noggrann vid inställning av alarmtid.

5. Tryck A för att avsluta.

Alarmfunktion
Alarmet ger signal på inställd tid i ca 10 sekunder. Vid val av snoozealarm
upprepas alarmet upp till 7 gånger var 5:e minut eller till du avaktiverar lar-
met eller ändrar till ett engångsalarm
• Tryck valfri knapp för att stoppa larmsignalen.
• Varje gång du visar inställningssidan för alarm 1 blir Alarm 1

ett engångsalarm.
• Under pågående 5-minutersintervall i snoozealarm och du aktiverar

inställningssidan för Tidvisning stoppas snoozealarmet.



Att aktivera/avaktivera alarm    till  
och timsignalen on/off
1. I alarmfunktionen tryck E eller D för att

välja ett alarm 2 till 5 eller timsignal.
2. Tryck C för att växla mellan on/off.
• Status för alarmet visas på displayens

nedre del (     = on).
SIG indikerar att timsignalen är aktiverad.

• Indikering för timsignal visas i klockans
alla funktioner.

• När alarmsignalen ljuder blinkar aktuell
alarmindikering på displayen.

Testa alarmet
I Alarmfunktionen, tryck och håll inne C för att testa alarmsignal.

Att välja funktion för alarm 
1. I alarmfunktionen tryck E eller D för att välja alarm 1.
2. Tryck C för att växla mellan tillgängliga inställningar enligt nedan:

• SNZ indikatorn och Alarm  aktiverat visas på displayen i alla
funktionerna och blinkar under 5-minutersintervallerna med
aktiverat snoozealarm.

Stoppur

Stoppuret erbjuder dig tidtagning, mellantid
och två målgångar. Stoppuret kan mäta tid upp
till 23 tim 59 min och 59.99 sek. Tidtagning
över denna maxtid fortsätter och börjar om från
0'00'00. Tidtagning fortsätter även om du an-
vänder annan funktion.

Tidtagning
1. Tryck C för att starta stoppuret.
2. Tryck C för att stoppa.
3. Tryck C för att återuppta tidtagningen
4. Tryck A för att nollställa stoppuret.

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

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

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

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

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

Nedräkning/Timer

Nedräkning kan ske från 1 min till 24 tim. När
nedräkningen når noll ljuder en signal under
10 sekunder eller tills valfri knapp trycks in.

Att ställa in timerstarttid
1. I Timerfunktionen, tryck och håll

inne A tills timmar börjar blinka.
2. För att flytta markören mellan timmar,

minuter, tryck C eller B.
3. Tryck D eller E  för justera blinkande

position, håll inne för snabbstegning.
• Att ställa in startvärde till 24 timmar,

ställ in .
4. För att avsluta, tryck A.

Att använda timerfunktionen
I Timerfunktionen, tryck C för att starta
nedräkning.
• När nedräkningen nått noll "nollställs"

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

att stoppa och C åter igen för att
återstarta nedräkning.

Världstidsfunktionen visar aktuell tid i
annan tidszon.
• Sekundvisningen är synkroniserad med

Tidvisningsfunktionen.

Att ställa in en Världstid
1. I Världstidsfunktionen, tryck och håll inne

A tills siffrorna för timmar börjar att blinka.
2. Tryck B eller C för att växla mellan timmar

och Minuter.
3. Tryck E eller D för att justera, håll inne

för snabbstegning.
4. Tryck A för att avsluta.

Att växla mellan Sommartid och
standardtid
• Tryck och håll inne C i ca två sekunder

för att växla mellan Sommartid
(DST visas på displayen) och
standardtid.

Världstid

Att visa Databank och Världstid i Tidvisningsfunktionen
• I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne D för att visa

aktuell Världstid.
• I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne E för att visa den post som

du senast visade i Databankfunktionen

Alarm aktiverat

Timsignal aktiverad

SNZ-indikator och Alarm 1 aktiverat

Engångsalarm på Snoozealarm på Alarm av

Tidvisning

Timmar
Minuter

Sekunder

Tidvisning

Världstid
Timmar : Minuter  Sekunder

Minuter

SekunderTimmar

Tidvisning

1/100 sekund
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Referenser
Auto-Displayfunktion
Auto-Displayfunktionen i denna klocka visar
växlande alla funktioner i klockan på displayen
kontinuerligt.

Att avaktivera Auto-Display
• Tryck valfri tangent förutom L för att

avaktivera  Auto Display.

Att aktivera Auto-Display
• Tryck och håll inne B tills klockan ger en
kort signal för att avaktivera  Auto Display.

Tidvisning
• 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.

• Veckodagen ställs automatiskt in enligt det datum du anger.
• Årtal kan ställas in mellan år 2000 och 2039.
• Klockans autokalender tar även hänsyn till skottår.

Bakgrundsbelysning
Tryck L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen.
• Bakgrundsbelysningen kan vara svår att se i solljus.
• Bakgrundsbelysningen släcks när ett alarm aktiveras.
ˇ Frekvent användande av bakgrundsbelysningen förkortar batteriets

livslängd.

Specifikationer

Batteri
1 st litiumbatteri (Typ: CR2025)
Batteriets maximala livslängd är 10 år under förutsättning att alarmet an-
vänds max 10 sek/dag och bakgrundsbelysningen används max 1,5 sek/
dag.


