Bruksanvisning
MTG-701

Modul
2599

Beskrivningen av klockans funktionen hänvisar genomgående till knapparna
A, B, C och D

– Vi önskar dig stort lycka till med ditt nya armbanbdsur !

Tryck C för att växla mellan klockans funktioner.
Tryck B i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder.

Tidvisning

e-Dataminne

Världstid

Alarm

•

Tidvisning
Månad – dag
Veckodag

•
•
•

I Tidvisningsfunktionen kontrollerar du aktuell tid,
justerar tiden.
• Tidvisning och Världstidsfunktionen är
synkroniserade. Därför skall alltid korrekt
stadskod väljas innan inställning av tid göres.

Timer

Stoppur

Med 12-timmarsvisning visas PM-indikatorn A för förmiddag och P för
eftermiddag i klockans alla funktioner.
För val av stadskod se tabell under Referenser.
Årtal kan ställas in mellan 2000 och 2039.
Veckodagar justeras automatiskt, även med korrigering för skottår.
DST indikator

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

PM-indikator

Sommartid av/på

Sekunder

1. I Tidvisningsfunktionen, 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 ON eller sommartid av OFF.
4. Tryck A för att avsluta.
• DST visas på displayen för att indikera att
sommartid är aktiverat.

Timar : Minuter
Stadskod

Inställning av tid och datum
1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll
inne A tills sekundvisningen börjar blinka.
2. Tryck C för att ändra funktion i följande
ordning:

Sekunder

DST

Stadskod

Månad

År

Timmar

e-Dataminne

Minuter

Text
Dag

12/24-timmar

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

Tryck

Nollställa sekundvisning

D

DST (Sommartid) ON / OFF

D

Byta Stadskod

D för att scrolla österut

Datapostnummer

och B västerut.
Timmar och minuter

D ( + ) och B ( – )

12/24-timmarsvisning 12H / 24H

D

Justera Årtal
D ( + ) och B ( – )
Justera Månad och Dag
4. Tryck A när inställningen är klar.
• 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.
1

I e-Dataminnesfunktionen är det möjligt att lagra
upp till 315 tecken totalt. Varje datapost kan vara
max 63 tecken lång. Antalet dataposter beror således på hur långa poster du lagrar.
• 63 tecken långa: 5 poster
• 7 eller färre tecken långa: 40 poster
Exempel på uppgifter du kan lagra i e-Dataminnesfunktionen:
• Web-adresser
• E-mailadresser
• Namn och födelsedata
• Namn och telefonnummer
• Namn och portkod
• Se Teckenlistan i slutet av manualen för
ytterligare information.
• Dataposterna lagras i den ordning som de
läggs in i e-Dataminnet.

Återstående minneskapacitet

• För att avsluta utan att lägga in kod, tryck A.
6. För att lagra koden, tryck C.
• Du kan nu ändra och justera i e-Dataminnesfunktionen. När du avslutar
och aktiverar annan funktion måste du varje gång du aktiverar
e-Dataminnesfunktionen ange din kod.

Inmatning av ny data
1. I e-Dataminnesfunktionen tryck och håll inne
D och B.
• Om 0% visas på displayen är minnesplatserna
slut. För att lagra ytterligare datapost måste du
först radera någon "gammal" datapost.
2. Tryck och håll inne A till en blinkande markör
( ) visas på displayen.
• Displayen visar även det automatiskt tilldelade
e-Datapostnumret.
3. Skriv den text du önskar lagra.
• Tryck D ( + ) eller B ( – ) för att välja ett tecken,
håll inne för snabbstegning.
När rätt tecken är valt, tryck C för att flytta
markören åt höger. Repetera steg tills
informationen är komplett
4. Tryck A för att avsluta och lagra information.
• Displayen visar 6 tecken åt gången, lägre
dataposter scrollas från vänster till höger och
avslutas med .
Tryck A för att stoppa starta scrollning.

Att ange kod
1. I e-Dataminnesfunktionen.
2. Displayen visar PASS-W, tryck D så att den
första positionen i koden blinkar.
3. Tryck D (+) eller B (-) för att scrolla till önskat
nummer för den första siffran.
• När du valt siffra, tryck C för nästa position.
• För att avsluta utan att lägga in kod, tryck A.
4. När du angett din kod, tryck C.
•
visas om du angett rätt kod, i annat fall
visas
.

Att ändra Kod
1. I e-Dataminnesfunktionen, tryck D och B för att visa Lösenordskydd.
2. Repetera steg 2 och framåt under "Att lägga in kod".

Visa e-Dataminne

Att radera din kod

I e-Dataminnesfunktionen, tryck D och B för att scrolla bland lagrade dataposter enligt nedan:
Post 1

Post 2

Återstående
minneskapacitet

1. I e-Dataminnesfunktionen, tryck D och B för att visa Lösenordskydd.
2. Tryck A till displayen visar NEW med den första blinkande.
3. Tryck B och D samtidigt för att radera koden.
•
visas på displayen för att bekräfta att koden är raderad.

Löseordskydd

Världstid
Stadskod
FunktionsinAktuell tid i
dikator
Tidvisningsfunktionen

Återstående
minneskapacitet
•

Världstidsfunktionen visar tiden i 27 städer (29 olika
tidszoner) världen över.

Att visa tiden i annan tidszon
I Världstidsfunktionen, tryck D eller för att scrolla
bland stadskoderna.
• För full information om stadskoderna
– se Stadskodtabellen.
• Om tiden för annan tidszon skulle vara
fel – kontrollera tiden i din egen tidszon.

Lösenordskydd

Minneskapacitetsdisplayen visar mängden ledigt minne i %.
0 % är lika med minnet fullt.

Att ändra lagrad datapost

Aktuell tid för vald
stadskod

1. I e-Dataminnesfunktionen, tryck D för att scrolla fram till den post
Du vill ändra.
2. Tryck och håll inne A tills den blinkande markören visas på displayen.
3. Tryck C för att flytta till det tecknet Du vill ändra.
4. Ändra tecknet med D (+) och B (-).
5. Tryck A för att lagra data och avsluta.

Sommartid av/på i Världstidsfunktionen
I Världstidsfunktionen, tryck och håll inne A för att
växla mellan DST/Sommartid av/på.
• Notera att sommartidsjusteringen med 1 timme,
endast gäller för den stadskod du justerade för.

Radera lagrad data i e-Dataminnesfunktionen
1. I e-Dataminnesfunktionen, tryck D för att scrolla fram till den post
Du vill radera.
2. Tryck och håll inne A tills den blinkande markören visas på displayen.
3. Tryck B och D samtidigt för att radera posten.
•
visas på displayen för att bekräfta att posten är raderad.
Markören visas nu och är klar för ny inmatning.
4. Ange ny information eller tryck A för att avsluta.

Kodskyddat e-Dataminne
Du kan lägga in en åtkomstkod på 4 siffror för att skydda uppgifterna i eDataminnesfunktionen.

Viktigt!
Använd en 4-siffrig kod som du lätt kommer ihåg.
Om du skulle glömma av din kod måste klockan "nollställas" och alla
poster i e-Dataminnet kommer att raderas.
För att "nollställa" klockan – kontakta inköpsstället för klockan eller
kontakta Ketonic Service 0515-13145.
Be om att genomföra en AC-procedur.

Att lägga in en kod
1. I e-Dataminnesfunktionen tryck D för att scrolla
fram till Lösenordskydd
• Displayen visar PASS-W SET
2. Tryck och håll inne A i ca 2 sekunder till Ø visas
blinkande på displayen.
3. Tryck D (+) och B (-) för att scrolla till önskat
nummer för den första siffran.
4. När du valt siffra, tryck C för nästa position.
5. Repetera steg 3 och 4 tills du angett de
4 siffrorna i din kod.
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Testa alarmet

Alarm

I Alarmfunktionen, tryck och håll inne D.

Aktuell tid i Tidvisningsfunktionen
Alarmnummer

Alarmnummerindikator
Timmar : Minuter

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.

Alarm på

Alarm på/av
1. I Alarmfunktionen, tryck D eller B för att välja
alarm
2. Tryck A för att växla mellan av/på.
•
Indikatorn för aktivt Alarm och Timsignal
visas på displayen i klockans alla
funktioner.
•
Indikatorn för aktivt Alarm blinkar när
Alarmsignalen ljuder.

Alarmnummer

Timsignal på/av

Alarmtyper
• Dagligt alarm
Ställ in timmar och minuter.
Denna inställning ger alarm vid denna tid
varje dag.
• Datum alarm
Ställ in månad, dag, timme och minuter.
Alarmet ger signal detta datum och denna tid.
• 1-månadsalarm
Ställ in månad, timmar och minuter.
Alarmet ger signal varje dag vid denna tid och
hela den månad
• Månadsalarm
Ställ in datum, timmar och minuter.
Alarmet ger signal denna dag varje månad.

1. I Alarmfunktionen, tryck D eller B för att välja
Timsignal (SIG)
2. Tryck A för att växla mellan ON/OFF
Timsignal på

Timer
Aktuell tid i tidvisningsfunktionen

Timerfunktionen kan ställas in på nedräkning
mellan 1 minut och 24 timmar.
När nedräkningen nått noll ger klockan signal.

Inställning av alarm
1. I Alarmfunktionen, tryck D eller B för att välja det
alarm du önskar ställa in.
Timmar

Minuter
Sekunder

Att använda timerfunktionen

2. Tryck och håll inne A tills timsiffrorna blinkar.
• Alarmet aktiveras nu automatiskt.
3. Tryck C för att flytta markören mellan Timmar,
Minuter, Månad, Dag och Text
• Vid val av Textfältet visas markören .
Texten kan vara 8 tecken lång.

I Timerfunktionen, tryck D för att starta nedräkning.
• När nedräkningen nått noll ljuder en signalen i 10 sekunder.
• För att stänga av Timersignalen, tryck valfri knapp.
• Nedräkningen fortsätter även om du använder annan funktion.
• 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.
• För automatiskt repetition av timerfunktion - aktivera Auto-repeat.
När Auto-repeat är aktiverat, återstartas nedräkningen automatiskt när
nedräkningen nått noll.

4. Tryck D, B och C för att justera:
Display

För att justera

Tryck

Ändra timmar och
minuter

Tryck D ( + ) och B ( - )

Att ställa in timertid

Ändra månad
och dag
Skriva påminnelsetext

1. I Timerfunktionen, tryck och håll inne A tills
timsiffrorna i timerstarttid börjar att blinka.
2. Tryck C för att flytta markören mellan timmar,
minuter och Auto-Repeat.

Tryck D ( + ) och B ( - ) för att
scrolla bland valbara tecken.
Tryck C för att flytta markören till
nästa position.

3. För att justera:
Display

•

Tryck B och D samtidigt för att ställa Alarmtiden till AM 12:00 och
Påminnelsetexten till – – – –.

För att justera

Tryck

Ändra timmar och
minuter

Tryck D ( + ) och B ( - )

Automatisk repetition
ON / OFF

Tryck D

Alarm-på-indikator

5. Tryck A för att avsluta
• När Påminnelsetext är inskriven ersätts
Alarmnumret med denna text.
• Då texten är längre än 3 tecken, scrollas texten
från höger till vänster.

• För att starta nedräkning från 24 timmar – ställ in 0:00.
4. Tryck A för att avsluta.
•
visas på displayen när Auto-repeat är aktiverat.

Snooze-alarm-på-indikator

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 Alarmet
eller ändrar till ett engångsalarm.
• Tryck valfri knapp för att stoppa larmsignalen.
• Påminnelsetexten visas under ca 1 minut då Alarmsignalen ljuder.
Texten kan raderas med tryck på A, B, D eller genom att aktivera annan
funktion än Tidvisningsfunktionen.
• För att avaktivera snoozealarmet:
Aktivera inställningssidan för Tidvisning.
Visa inställningssidan för Alarm 1.
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Stoppur

Referenser
Sekunder

Timmar

En signal bekräftar start och stopp. Stoppuret
kan mäta tid upp till 23 timmar, 59 minuter, 59
sekunder och 99 hundradelar.
• Tidtagning över denna maxtid fortsätter
börjar om från 0'00'00.
• Tidtagning fortsätter även om du använder
annan funktion.

Markör

Att skriva text
1. När markören är synlig, tryck D och B för att
växla mellan tecknen enligt nedan:
2. När önskat tecken är valt, tryck C för att flytta
markören till nästa tecken
3. Repetera steg 1 och 2 tills önskad text är
skriven.
• Se Teckentabell för en lista över de tecken
du kan skriva.

Tidtagning
1/100 sekund
Minuter

1.
2.
3.
4.

Tryck
Tryck
Tryck
Tryck

D
D
D
B

för
för
för
för

att starta stoppuret.
att stoppa.
att återuppta tidtagningen
att nollställa stoppuret.

Mellanslag

Mätning av mellantid
1.
2.
3.
4.
5.

Tryck
Tryck
Tryck
Tryck
Tryck

D
B
B
D
B

för
för
för
för
för

Symbol

att starta stoppuret.
att stoppa stoppuret.
fortsatt tidtagning
att stoppa tidtagningen.
att nollställa stoppuret.

Versaler

Nummer

Världstid
•

Mätning av två sluttider

Tiden i Världstidsfunktionen visar tidsskillnad mellan Greenwich Mean Time
och annan tidszon (baserat på inställningarna i Tidvisningsfunktionen).

Teckentabell

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.

Illuminator/Bakgrundsbelysning
Klockan har bakgrundsbelysning. Om Auto light
funktionen är aktiverad tänds bakgrundsbelysningen automatiskt när klockan vinklas mot ansiktet.

Att manuellt tända belysningen
I valfri funktion, tryck L – belysningen tänds i
ca 1 sekunder.
Auto-light på

Auto light funktion
När Auto light-funktionen är aktiverad tänds bakgrundsbelysningen automatiskt när klockan vrids
mer än 40o från parallellt läge mot marken.
befinner sig under starkt ljus.

Parallellt mot
marken

gemener

Stadskodstabell

mer än 40o

Att manuellt aktivera/avaktivera Auto light-funktionen
För att aktivera/avaktivera Auto light-funktionen, tryck och håll inne L i
ca 2 sekunder.
• Symbolen för Auto Light visas i alla funktioner när den är aktiverad.
• För att spara batteri stängs Auto light-funktionen av efter ca 6 timmar.

• Import and trade in the new age!
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