Modul
2888

Bruksanvisning

Modul
1600
1874

DBC-32

Tryck B för att växla mellan klockans funktioner.
Tryck L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen.

Miniräknare

Alarm

Världstid

Stoppur

Databank
Tidvisning
Tryck B

Att växla mellan 12/24-timmarsvisning

Tidvisning
Timmar : Minuter
Veckodag

Veckodag

År

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.
• Notera att ett tryck på C även växlar mellan 12/24-timmarsvisning

Inställning av TID/KALENDER

Månad - Dag

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne
A i ca 2 sekunder tills sekundvisningen
börjar blinka.
2. Tryck C och B för att välja inställning enligt figuren nedan.

PM-indikator
Språk

Tryck C
Sekunder

I Tidvisningsfunktionen, tryck C för att växla mellan 12/24-timmarsvisning.
När 12-timmarsvisning är vald visas P (eftermiddag) eller A (förmiddag).

I Tidvisningsfunktionen visar och ställer du in
aktuell tid.
• Notera att klockan kan visa
veckodagarnas namn på 13 olika språk.

Håll inne

Tryck B

År

Världstid
Dag

Månad

Minuter

Timmar

Språk

Databank
Återstående antal minnesplatser

Tryck

Sekunder

[ 0 ] för att nollställa till

År, Månad, Dag,

Skriv på tangentbordet

Timmar, Minuter

Databank

Att visa Världstid och Databank i Tidvisningsfunktionen
• I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne [ ÷ ] för att visa världstiden
och [ + ] för att post som du senast visade i Databankfunktionen.

3. Blinkande siffror kan ändras. Justera med tangentbordet enligt nedan:
För att justera

Håll inne

•

Namn

•

• Markören flyttas automatiskt till höger
efter varje tecken.
• När Timmar eller Minuter blinkar, tryck
[ = PM ] för att växla mellan AM eller PM vid

Telefonnummer

12-timmarsvisning.
•

När språkindikatorn blinkar tryck [ + ] eller [ ÷ ] för att scrolla mellan de
språkval som finns tillgängliga.
Markör

Språk
Engelska
Portugisiska

4.
•
•
•
•

•

25 dataposter kan lagras i klockans minne.
Varje datapost kan bestå av ett textfält och
ett nummerfält. Lagrade dataposter sorteras automatiskt 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.
I Databankfunktionen, tryck [ = PM ] för
att visa antal återstående minnesplatser.

Markör

Språk
Danska

Spanska

Tyska
Italienska

Franska

Svenska

Holländska

Polska

Markör

Språk
Rumänska
Turkiska
Ryska

– Lycka till med Din nya klocka!

Tryck A när inställningen är klar.
Veckodagen ställs in automatiskt enligt angivet datum.
Se Veckodagslistan för förklaring av de förkortningar som används.
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 en sekund aktiveras funktionen
Inställning av tid – i detta fall, tryck åter A för att avsluta.
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Att mata in uppgift med namn och sedan telefonnummer
Namnfält

Nummerfält

Mellanslag

Att radera post i Databank
1. I Databankfunktionen, tryck [ + ] ( + ) eller [ ÷ ] ( – ) för att scrolla till den
post du önskar ändra.
2. Tryck och håll inne A tills den blinkande markören visas.
3. Tryck C och B samtidigt för at tradera dataposten.
visas på displayen som kvitto på att dataposten raderats.
•
• Efter radering är markören redo för ny inmatning.
4. Tryck A för att avsluta.

1. I Databankfunktionen, tryck C för att välja
en tom minnesplats.
• Om en tom plats inte visas är minnesplatserna 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 i namnfältet.
3. Tryck [ + ] eller [ ÷ ] för att ändra tecken.
Markören ändrar tecken enligt följande:
till
Bokstäver

till
Symboler

Miniräknare
Med miniräknaren kan du göra beräkningar och valutaomvandling.
• I Miniräknarfunktionen kan även tangenttonen aktiveras/avaktiveras.

till
Siffror

Miniräknardisplay

Tryck

4. Tryck C för att flytta markören till nästa position.
5. Repetera steg 3 och 4 tills din text är komplett, utrymme finns för
8 tecken.
6. Tryck C så många gånger som det behövs för att växla till nummerfältet.
• Namnfältet är 8 tecken, nummerfältet är 15 tecken.
När 8 tecken är inmatade flyttar markören automatiskt till nummerfältet
och om 15 tecken är använda i nummerfältet flyttas markören automatiskt till namnfältet.
• Tryck C för att flytta markören åt höger och B åt vänster.
7. I Nummerfältet, använd tangentbordet för att ange telefonnumret.
• En ej använd datapost består av bindesstreck – skriv ny text eller
ersätt med mellanslag.
• Tryck [ .SPC ] för mellanslag och [ - ] för bindestreck.
• För att korrigera ett fel, tryck C för att flytta markören åt höger eller B åt
vänster och korrigera tecknet.
8. Tryck A för att avsluta.
• Namn- och nummerfältet blinkar i ca en sekund när dataposten lagras
och sorteras.
• 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 .

Aktuell tid i
Tidvisningsfunktionen

•
•
•

Värdefält för
beräkning

Tryck C för att växla mellan Minräknare och Valutaomräknare.
Beräkning kan göras med upp till 8 siffror för positiva tal och 7 tecken för
negativa.
Värden nollställs då Miniräknar/Valutaomräknar-funktionen lämnas.

Hur tryck på C påverkar Miniräknarfunktionen
•
•
•

Tryck C för att nollställa värden till 0.
När
(error) visas Tryck C för att bekräfta felet, värdet nollställs ej.
Tryck C för att växla mellan Miniräknar- och Valutaomräkningsdisplay.

Miniräknare och beräkningar
Följande räknesätt kan användas: Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Beräkning med konstant.
Beräkningsfält
Beräkningssymbol

Att mata in uppgift med telefonnummer och sedan namn
1. I Databankfunktionen, tryck C för att välja en tom minnesplats.
Om en tom plats inte visas är minnesplatserna slut och du måste radera någon
gammal datapost innan du kan lagra en
ny.
2. I Nummerfältet, använd tangentbordet för
Nummerfält
att ange telefonnumret.
• En ej använd datapost består av bindestreck – skriv ny text eller
ersätt med mellanslag.
• Tryck [ .SPC ] för mellanslag och [ - ] för
bindestreck.
• Vid fel, tryck C för att börja om.
• Om tangenterna ej användes under två till tre minuter nollställs posten
och klockan aktiverar Tidvisningsfunktionen.
3. Tryck och håll inne A tills den blinkande markören ( __ ) visas på displayen i namnfältet.
4. Ange namn, tryck [ + ] eller [ ÷ ] för att ändra tecken.
– för ytterligare information se ovan.
5. Tryck A för att avsluta.
Namnfält

Valutaomräkningdisplay

•

Beräkning
I Miniräknarfuntionen och Miniräknardisplay.
• Tryck C för att nollställa.
• Värden visas i Värdefältet och beräkningssättet i beräkningsfältet.

Värdefält för
beräkning
Exempel

Tryck

Resultat

Enkel beräkning

Beräkning med konstant

•

•
•

För att utföra beräkning med konstant, ange värdet som önskas som
konstant och tryck på valfritt räknesätt två gånger. K visas på displayen
för att indikera konstantberäkning.
(error) visas när värdet överstiger 8 tecken. Tryck C för att bekräfta
felet, värdet nollställs ej.
Följande tabell beskriver hur inmatningsfel åtgärdas och hur nollställning utföres.

Visa lagrad post

När följande behöver göras

I Databankfunktionen, tryck [ + ] ( + ) eller [ ÷ ] ( – ) för att scrolla mellan
lagrade poster.
• Efter sista dataposten visas displayen för ny minnesplats.

Rätta eller ändra värdet som
inmatas utan att radera delar av beräkningen.

Tryck C och mata in nytt värde.

Att ända lagrad post

Rätta eller ändra beräkningssätt
( +, –, ×, ÷ )

Tryck korrekt räknesätt

Nollställa allt

Tryck C

1. I Databankfunktionen, tryck [ + ] ( + ) eller [ ÷ ] ( – ) för att scrolla till den
post du önskar 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. Använd tangentbordet för att ändra tecken.
5. Tryck A för att avsluta.
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Valutaomräknare

Alarm

Växlingskurs för en valuta kan anges i klocka för snabb valutaomräkning.
•
Förinställd växlingskurs är × 0 (multiplicera värdet med 0).
Beräkningssätt

Växlingskurs

Alarmnummer
Alarmtid

Att ändra valutavärde och räknesätt
1. I Miniräknarfunktionen och Valutaomräknardisplayen, tryck och håll inne A tills
växlingskursen börjar att blinka.
2. Använd tangentbordet för att ange önskad
växlingskurs och beräkningssätt × eller ÷
3. Tryck A för att avsluta.

Aktiell tid i
Tidvisningsfunktionen

Alarmdatum

Att kontrollera valutavärde och räkne-

sätt

1. I Miniräknarfunktionen och Valutaomräknardisplayen, tryck och håll inne
A tills växlingskursen börjar att blinka.
2. Tryck A för att avsluta.

Beräkna valuta
Alarmtyper

1. I Miniräknarfunktionen och Valutaomräknardisplayen, ange det valuta
värde du önskar veta värdet på.
2. Tryck [ = PM ] för att visa resultatet.
3. Tryck C för att nollställa.
(error) visas när värdet överstiger 8 tecken. Tryck C för att bekräfta
•
felet, värdet nollställs ej.
MUTE indikator

Du kan ställa in 5 av varandra oberoende Multifunktionsalarm med timme, minut, månad och
dag samt Timsignal.
När ett alarm är aktiverat ger klockan signal
på inställd tid.
• 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 numrerade från
1 till 5.
För alarm 1 kan du välja funktionen
engångsalarm eller snoozealarm.
Alarm 2 till 5 kan endast användas som
engångsalarm.

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.

Tangenttoner av/på
Varje tryck på tangentbordet kvitteras av en
tangentton om funktionen är aktiverad.
I Miniräknarfunktionen, tryck och håll inne C i
ca 2 sekunder för att växla mellan tangenttoner
på/av.
• MUTE visas på displayen när funktionen
är avaktiverad.

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 inställning ger alarmsignal varje
månad vid den dag och tid du angivit.

Inställning av alarm
Alarmnummer

1. I Alarmfunktionen tryck [ + ] eller [ ÷ ] för
att scrolla genom de olika alarmen.

AM indikator
Timmar : Minuter

Månad - Dag

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. Använd tangentbordet för att ange önskad
alarmtid.
• Tryck B eller C för att flytta markören
enligt mellan timmar, minuter, månad, dag.
• Att ställa in ett alarm som inte inkluderar
månad/dag, ange .
• Om 12-timmarsvisning är aktiverat, visas
P (eftermiddag) eller
A (förmiddag) på displayen, var noggrann
vid inställning av alarmtid.
När tim- eller minutinställning blinkar, tryck
[ = PM ] för att ange AM eller PM
4. 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 tills du avaktiverar
larmet 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.

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

Alarm 4 på
indikator

Alarm 2 på
indikator

Att aktivera/avaktivera alarm
och timsignalen on/off

Världstid

till

1. I Alarmfunktionen tryck [ + ] eller [ ÷ ] för
att välja ett Alarm 2, 3, 4, 5 eller Timsignal.
2. Tryck D för att växla mellan on/off.
• Status för alarmet visas på displayens
nedre del ( ex al-2 visas på displayen när
det är aktiverat = on). SIG indikerar att
timsignalen är aktiverad.
• Indikering för timsignal visas i klockans alla
funktioner.
• När alarmsignalen ljuder blinkar aktuell
alarmindikering på displayen.

Tid i annan tidszon
Timmar: Minuter Sekunder

Aktuell tid i Tidvisningsfunktionen

Att ställa in en Världstid
1. I Världstidsfunktionen, tryck och håll inne
A tills siffrorna för timmar börjar att blinka.
2. Ange önskad tid med tangetbordet.
• För att flytta markören, tryck B eller C.
3. Tryck A för att avsluta.

Att välja funktion för alarm

Alarm 1 på
indikator

SNZ indikator

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

1. I alarmfunktionen tryck [ + ] eller [ ÷ ] för
att välja Alarm 1.
2. Tryck C för att växla mellan tillgängliga
inställningar enligt nedan:

Att växla mellan Sommartid och
standardtid
•

SNZ al-1
Snoozealarm på

•

al-1
Alarm av

Tryck och håll inne C i ca två sekunder för
att växla mellan Sommartid
(DST visas på displayen) och standardtid.

Alarm på

Att visa Tidvisningsfunktionen och Databank i Världstidsfunktionen
• I Världstidsfunktionen, tryck och håll inne [ ÷ ] för att visa Tidvisningsfunktionen och [ + ] för att post som du senast visade i Databankfunktionen.

SNZ indikatorn och al-1 aktiverat visas på
displayen i alla funktionerna och blinkar
under 5-minutersintervallerna med aktiverat snoozealarm.

Stoppur

Aktuell tid i Tidvisningsfunktionen
Timmar

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 använder annan funktion.

Tidvisningsfunktionen

Belysning
Autolight on indikator

Sekunder

Tidtagning

Minuter
1/100 sekund

1.
2.
3.
4.

Tryck C för att starta stoppuret.
Tryck C för att stoppa.
Tryck C för att återuppta tidtagningen
Tryck A för att nollställa stoppuret.

Tryck L för att tända belysningen.
• Belysningstiden kan ställas på 1.5 sekund
eller 3 sekunder.

Autolight
Autolight är en praktisk funktion när du vill kontrollera tiden i mörker. När Autolight är aktiverat tänder du bakgrundsbelysningen genom att
vrida klockan ca 40o mot dig – se figur.

Mätning av mellantid
1.
2.
3.
4.
5.

Databank

Tryck C för att starta stoppuret.
Tryck A för att stoppa stoppuret.
Tryck A för fortsatt tidtagning
Tryck C för att stoppa tidtagningen.
Tryck A för att nollställa stoppuret.

Paralellt mot
marken

Mer än
40O

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.

Autolight av/på
I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne L i ca 2 sekunder för att aktivera/
avaktivera Autolightfunktionen.
När Autolightfunktionen är aktiverad visas indikator på displayen.
•
För att spara batteri stängs Autolightfunktionen av ca 6 timmar efter du
aktiverat funktionen.
3 sekunders indikator

Belysningstid
1. I Tidvisningssfunktionen, tryck och håll inne
A tills siffrorna för sekunder börjar att blinka.
2. Tryck L för att växla mellan 3 sekunder eller 1.5 sekunder.
• När 3 sekunder är valt visas 3 sec på displayen.
3. Tryck A för att avsluta.
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Referenser

Teckentabell
Auto-Displayfunktion
Auto-Displayfunktionen i denna klocka visar
växlande alla funktioner i klockan på displayen
kontinuerligt.

Att avaktivera Auto-Display
•

Tryck A, B eller C för att avaktivera AutoDisplay.

Att aktivera Auto-Display
•

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

Tidvisning
•

•
•
•

Vid nollställning av sekundvisning och då
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.

Veckodagar
Söndag

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Sorterad Teckentabell
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