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Om denna handbok

  Beroende på klockmodell visar din klocka text med mörka 
tecken mot ljus bakgrund, eller med ljusa tecken mot 
mörk bakgrund. Alla exempel i den här bruksanvisningen 
visas med mörka tecken mot ljus bakgrund.

  Knappanvändning indikeras med bokstäver, se bilden.
  Varje avsnitt i denna bruksanvisning ger information du 
behöver för att utföra funktioner i respektive läge.
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  Observera att produktbilderna i denna bruksanvisning endast tjänar som referens. 
Det innebär att den faktiska produkten kan skilja sig mot den produkt som bilden 
visar.
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Allmän guide
  Tryck på B för att ändra läge.  
  När du har utfört en åtgärd i något läge, återfås tidvisningsläget om du trycker på B.

Tidvisningsläge Larmläge

B B
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  Klockan återgår till tidvisningsläget automatiskt om du inte använder någon knapp 
på en eller två minuter i larmläge och tidsinställningsläge.
  I valfritt läge, tryck på C för att lysa upp displayen.

Stoppursläge Tidsinställningsläge

B

B
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Tidvisning
Använd tidvisningsläget för att visa aktuell tid och dagens 
datum.
  Veckodag visas enligt nedan.

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

  Klockan tar inte hänsyn till skottår. Tänk på att ställa in 29 
februari manuellt då detta datum infaller under ett skottår.

PM-indikator

Veckodag

Datum

Timme : Minuter Sekunder
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Växla mellan 12- och 24-timmars tidvisning
I tidvisningsläget, tryck på A för att växla mellan formaten 12 timmar och 24 timmar.
  I 12-timmarsformatet visas PM -indikatorn för tider inom intervallet mitt på dagen 

(12:00) till 11:59 PM, och ingen indikator visas för 
tider inom intervallet midnatt (0:00) till 11:59 AM.

  I 24-timmarsformatet visas tiden inom intervallet 0:00 till 23:59 med indikatorn 24H.
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Larm
När dygnslarmet är på ljuder larmet i 20 sekunder på den 
förinställda tidpunkten varje dag. Om timsignalen är på 
piper klockan varje timme på timslaget.
  Alla åtgärder i detta avsnitt utförs i larmläget som du 
kommer till genom att trycka på B (sida S-4).

Ställa in larmtid
1.  I larmläget, tryck på C. Timsiffrorna blinkar eftersom 

de är valda.
  Denna åtgärd slår på larmet automatiskt.

Indikator för larm på

Indikator för 
tidsignal på

Larmtid  
(Timme : Minuter)

Lägesindikator
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2.  Tryck på C för att ändra ditt val i följande sekvens.

MinuterTimme

Normalt larmläge (ingen siffra blinkar)

C

C C

3.  Tryck på A för att öka valda siffror. Om du håller in A ändras numret snabbt.
  Formatet (12 timmar och 24 timmar) för larmtid matchar det format du valt för 
normal tidvisning.
  Om larmet ställs in i 12-timmarsformat, var noga med att ställa in rätt tid som 
morgon eller eftermiddag (PM).

4.  När du har ställt in larmtiden, använd C för att återgå till larmläget.
  Om du inte använder någon knapp under en eller två minuter då en vald tid blinkar, 
upphör blinkandet och klockan återgår till tidvisningsläget automatiskt.
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Stoppa larmet 
Tryck på valfri knapp för att stoppa larmet när det börjat ljuda.

Sätta på och stänga av dygnslarm och timsignal
Tryck på A i larmläget för att ändra status hos dygnslarm och timsignal enligt 
sekvensen nedan.

Båda på Båda av Endast dygnslarm Endast 
timsignal

Testa larmet
Håll A intryckt i larmläget för att låta larmet ljuda.
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Stoppur
I stoppursläget kan du mäta tidsåtgång, delade tider och 
två sluttider. Stoppurets intervall är 59 minuter och 59,99 
sekunder.
  Stoppuret fortsätter att gå, och startar om från noll när 
den nått sin gräns, tills att du stoppar det.
  En pågående mätning av tidsåtgång fortsätter i 
bakgrunden även om du ändrar till ett annat läge. Om du 
lämnar stoppursläget medan en delad tid visas, visas inte 
delad tid då du återgår till stoppursläget.
  Alla åtgärder i detta avsnitt utförs i stoppursläget som du 
kommer till genom att trycka på B (sida S-5).

Lägesindikator

Minuter

1/100 sekund

Sekunder
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Ta tider med stoppuret
(a) Mätning av tidsåtgång

A A A A C

Start Stopp Fortsätta Stopp Rensa

(b) Mätning av mellantider

A C C A C

Start Mellantid
(SPL visas)

Delad mellantid Stopp Rensa

(c) Mellantid och tider för 1:a och 2:a plats

A C A C C

Start Mellantid
Första löparen 
springer i mål.
Visad tid för 
första löparen.

Stopp
Andra löparen 
springer i mål.

Delad mellantid
Visad tid för 
andra löparen.

Rensa
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Tidsinställning
Använd tidsinställningsläget för att visa aktuell tid och 
dagens datum.

Ställa in tid och datum
1.  Använd B för att gå till tidsinställningsläget (sida S-5).

  Sekundsiffrorna blinkar eftersom de är valda.
2.  Tryck på C för att ändra ditt val i följande sekvens.

MinuterSekunder

Månad

Timme

DatumVecko-  
dag

C C

C C

C C

PM-indikator

Veckodag

Datum

Timme : Minuter Sekunder
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3.  Då sekundsiffrorna är valda (blinkar), tryck på A för att nollställa sekunderna, . 
Om du trycker på A medan sekundräkningen är inom intervallet 30 till 59, nollställs 
sekunderna till  och 1 läggs till minuterna. Om sekundräkningen är inom intervallet 
00 till 29 ändras inte minuträkningen.

4.  Om andra siffror (förutom sekunder) valts (blinkar), tryck på A för att öka siffran. 
Då veckodag är valt används A till att flytta till nästa dag. Om du håller in A 
ändras aktuellt val snabbt.

5.  När du har ställt in tid och datum, tryck på B för att återgå till tidvisningsläget.
  Om du inte använder någon knapp på en eller två minuter då en vald tid blinkar, 
upphör blinkandet och klockan återgår automatiskt till tidvisningsläget.
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Specifikationer

Precision vid normal temperatur:  ±30 sekunder i månaden
Tidvisning:  Timmar, minuter, sekunder, PM, dag, månad, dag och veckodag 

Tidsystem: Kan växla mellan 12- och 24-timmarsformat
Kalendersystem: Autokalender inställd till 28 dagar för februari

Larm: Dygnslarm, timsignal
Stoppur

Måttenheter: 1/100 sekunder
Mätkapacitet: 59 minuter, 59,99 sekunder
Mätningslägen: Tidsåtgång, mellantid och två sluttider

Belysning: LED (lysdiod)
Batteri: Ett litiumbatteri

Typ: CR2016
Batterilivslängd: Ca 7 år

  1 sekund belysningsfunktion per dag
  20 sekunders larmfunktion per dag

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.


