
TIdvisning Alarm Stoppur Tid/Kalender

Press B.

Tryck B för att växla mellan de olika funktionerna enligt ovan.
Tryck B i valfri funktion för att återgå till vanlig tidvisning 
Tryck C i valfri funktion för att belysa displayen.

TIDVISNING

PM-indik.
Veckodag

Datum

Timmar : Minuter Sekunder

I tidvisningsläget visas alltid den aktuella tiden och datumet.
 • Veckodagarna markeras enligt följande:

SU : Söndag MO : Måndag
TU : Tisdag WE : Onsdag
TH : Torsdag FR : Fredag
SA : Lördag

Tryck A för att växla mellan 12- och 24-timmarsvisning.

ALARM

Alarm påslaget

Timsignal påslaget

A l a r m t i d 
(Timmar : Minuter)

Funktionsindikator

Alarmet ljuder 20 sekunder på inställd tid varje dag. Tryck ned valfri knapp för 
att stoppa signalen. När timsignal är påslagen ljuder alarmet varje hel timme.

Inställning av alarm

Ställ in alarmet genom att trycka C när du är i alarmfunktionen. Timsiffran börjar 
blinka för att den är vald.

Tryck C för att ändra utvald siffra enl. fig.

MinutesHour

Normal Alarm Mode (No digit flashes)

1.

2.

3.

4.

Tryck A för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck höjer värdet en enhet. Håll knappen 
intryckt för snabbare stegning. 

Tryck C för att återgå till “Alarm” när du är klar. 
12/24-tim.visning följer inställt läge i funktion “Tidsvisning”. 
 
 
TILL/FRÅN-inställning av alarm och tidssignal 

Båda påslagna Båda avstängda Dagligt alarm    Timsignal

Att testa alarmet
Håll A intryckt vid funktion “Alarm” för att lyssna på ljudsignalen.

STOPPUR

Funktionsindikator

Minuter

1/100 sekund

Sekunder

Stoppuret mäter använd tid, mellantider och 2 sluttider.  
Stoppuret mäter tiden i 1/100 sekund upp till 59 min. 59,99 sek. 

Att mäta tiden med stoppuret.

(a) NETTOTID

A A A A C

Start Stopp Omstart Stopp Nollställ

(b) MELLANTID

A C C A C

Start Mellantid
(SPL visas)

Frigör mellantid Stopp Nollställ

(c) SPLIT OCH 1:A-2:A PLATS

A C A C C

Start Mellantid
Första löparen 
går i mål.Tiden 
visas för första 
löparen.

Stopp
Andra löpa ren 
går i mål

Frigör mellantid
T i d e n  v i s a s 
f ö r d e n a n d r a 
löparen.

Nollställ

Inställning av TID/KALENDER

PM indikator
Veckodag

Datum

Timmar : Minuter Sekunder

MinuterSekunder

Månad

Timmar

DatumVeckodag

Att ställa in tid och datum. 
Tryck B för att gå till funktion “Tidvisning”. Sekunder blinkar eftersom de 
har valts. 

Tryck A för att nollställa sekunder när du t. ex synkroniserar med TV 
eller Fröken Ur.

Tryck C för att skifta displayen enligt figuren nedan.

1.

2.

3.

Tryck A för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck höjer värdet en enhet. Håll knappen 
intryckt för snabbare stegning. 
 
Tryck B för att återgå till “Tidvisning” när du är klar. 
• Displayen återgår automatiskt till utgångsläget om ingen knapp tryckts in under 2 minuter.

BATTERI: 
Ett lithiumbatteri, typ CR1616, räcker cirka 5 år inklusive 1 sekunds bakgrundsbelysning per dag 
och 20 sekunders alarm per dag.

TIDSDIFFERENS 
Vid normal inomhus temperatur ±30 sekunder på en månad. 
 

4.

5.
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