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Bruksanvisning
AQ-180

Tryck B för att växla mellan klockans funktioner.
Tryck C i valfri funktion för att tända klockan belysning.

Tryck B

Modul
3793

Tidvisning
I Tidvisningsfunktionen kontrollerar du aktuell tid samt justerar tiden. Klockan har
två Tidvisningsfunktioner, analog och digital.
• Tryck A för att växla mellan följande visning på displayen:

Tidvisning Stoppur Analog inställningVärldstid Alarm Timer

12/24-timmarsvisning
I Tidvinsingsfunktionen, tryck D för att växla mellan 12- eller 24-timmarsvisning.

DST/Sommartid
Tiden justeras automatiskt 1 timme vid sommartid.

Digital tid och datum
Vid inställning av den Digitala tidvisningen, tid och datum kan även inställningar
för Sommartid (DST) och 12/24-timmarsvisning göras.

Datum Tid
Timvisare

Inställning av digital tid och datum
1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll

inne A tills sekundvisningen börjar blinka.
2. Tryck B för att välja inställning av:

3. När inställningposition blinkar, justera med C och D.
Display För att justera Tryck

Nollställa sekundvisning D

DST (Sommartid) ON/OFF D

Timmar och minuter D ( + ) och B ( – )

Justera Årtal D ( + ) och B ( – )

Justera Månad och Dag D ( + ) och B ( – )

4. Tryck A för att avsluta.
• Vid nollställning av sekundvisningen utan att justera DST (Sommartid),

Hemstadskod, timmar eller minuter – aktiverar automatiskt justering av
analog minutvisare.

• Vid justering av timmar, minuter eller sommartid/DST bör även justering
av analog tidvisning utföras.

• Vid nollställning av sekundvisning och sekundsiffrorna är inom 30 till 59,
nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är
inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.

• Korrekt veckodag visas automatiskt enligt inställt datum.
• Årtal kan ställas mellan 2000 och 2099.
• Klockans autokalender tar även hänsyn till skottår.

Minutvisare

Månad – Dag

Veckodag

Timmar : Minuter

Sekunder

Sekunder DST Timmar Minuter

Dag Månad År

Inställning av analog tid
1. Tryck B sex gånger för att aktivera

ändringsläge för Analog inställning.
2. Tryck och håll inne A tills den digitala tiden

börjar blinka på displayen.
3. Tryck D för att öka tiden 20 sekunder, håll inne

för snabbstegning.
• För att flytta visarna en längre tid tryck och

håll inne D tills visarna flyttar sig i hög
hastighet och tryck C. Visarna förflyttas i hög
hastighet tills antingen någon knapp trycks in,
12 timmar passerat eller ett Alarm börjar ljuda.

4. Tryck A för att avsluta.

Telememo

Pmindikator

Sommartid av/på för Digital tidvisning
1. I  Tidvisningsfunktionen, tryck och håll

inne A i tills sekundvisningen börjar blinka.
2. Tryck B en gång för att aktivera

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.

Sommartid/DST
indikator

Analog inställning
När digitala tiden inte överensstämmer med den analoga tiden, följ
instruktionerna nedan.
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8. När du valt det tecken du önskat, tryck B för att flytta markören till höger.
9. Utför samma procedur tills numret är komplett.
10. Tryck A efter inmatningen, för att lagra och återgå till Telememofunktionen.
• När du tryckt A, namnet visas blinkande i ca en sekund för att indikera att

inmatad data sorterats och lagrats i klockans minne.
• För att lagra datapost måste namnfältet innehålla minst ett tecken.

Att visa Telememo
Tryck D i Telememofunktionen för att scrolla bland lagrad information, håll inne
för snabbstegning.
• Endast namnen visas under scrollning.
• Tryck A för att växla mellan namn och nummerfältet.

Telememo

OBSERVERA!
Om du är oförsiktig när du använder klockans
memofunktion kan data försvinna. Viktiga uppgif-
ter bör därför kanske inte endast lagras i klockans
minne.

I Telememo kan Du lagra 30 poster data ( namn och
telefonnummer). Lagrad data sorteras automatiskt i
bokstavsordning.

Att skapa ny post i Telememo
1. Tryck C eller D i telememofunktionen tills "tom"

display visas.
• Tom dataplats indikeras med [ – – – ].
• Om ingen data sparats tidigare, visas "tom"

display genast.
• Om tom dataplats ej visas, betyder detta att

minnet är fullt. För att kunna lagra ytterligare data,
måste Du först ta bort någon äldre datapost.

2. Tryck och håll inne A tills en markör visas
i textfältet [ – ].

3. Mata in ett namn i textfältet och ett nummer
i nummerfältet.
Tryck D och C för att ändra tecken.

• Du kan mata in 8 tecken i textfältet, och
16 siffror i nummerfältet.

Återstående
minnesplatser

Namn

Dataplats
Nummer

Tryck D

Tryck C
Space = mellanslag

4. Tryck B för att flytta markören till höger.
5. Utför samma procedur tills namnet är komplett.
6. När namnet är inmatat tryck B för att flytta

markören till telefonnummerfältet.
7. Tryck D eller C för att ange önskat tecken.

Tecknen kan scrollas enligt följande sekvens:

Tryck D

Tryck C
Space = mellanslag

Namnfält Nummerfält

• Namn och nummer scrollas från höger till vänster på displayen.
Slutet indikeras med en .

Att ändra lagrad post i Telememo
1. I Telememofunktionen scrolla fram till den post du vill ändra.
2. Tryck och håll inne A tills markören visas på displayen.
3. Tryck B för att flytta till det tecken du vill ändra.
4. Ändra tecknet med C eller D.
5. Tryck A för att lagra dataposten.

Att radera lagrad post i Telememo
1. I Telememofunktionen scrolla fram till den post du vill ändra.
2. Tryck och håll inne A tills markören visas på displayen.
3. Tryck C och D samtidigt för att radera posten.
• CLR visas på displayen i någon sekund.
• Nu är funktionen åter redo för att lagra ny post.
4. Mata in information eller tryck A för att återgå.

Världstid

4. Tryck D eller C för att justera.
• Tryck C och D samtidigt för att ställa tiden till

samma som i Tidvinsingsfunktionen.
5. Tryck A för att avsluta.
• När DST blinkar, tryck D för att växla

mellan ON/OFF.
• För full information om stadskoderna

– se Stadskodtabellen.

Sommartid av/på i
Världstidsfunktionen
1. I Världstidsfunktionen, tryck D ( öst ) för att

scrolla fram till den stadskod du vill ändra till
sommartid.

2. Tryck och håll inne A tills DST ON/OFF
börjar att blinka.

3. Tryck D för att växla mellan ON/OFF.
4. Tryck A för att avsluta.

Stadskod

Aktuell tid för
vald stadskod

Världstidsfunktionen visar tiden i 30 städer (29
olika tidszoner) världen över.

Att visa tiden i annan tidszon
1. I Världstidsfunktionen, tryck D ( öst ) för att

scrolla bland stadskoderna.
2. Tryck och håll inne A tills DST ON/OFF

börjar att blinka.
3. Tryck B för att flytta mellan inställning av:

DST Timmar Minuter

Sommartid/
DST-indikator

Alarm

Tre av varandra oberoende dagliga alarm kan stäl-
las in med timmar, minuter.
Ett av alarmen kan fungera som ett snoozealarm
(med repetition), de andra 2 är engångsalarm.
Vid alarm ljuder en signal 10 sekunder på inställd
tid tills valfri knapp tryckts in.
Klockan har även Timsignal som ger två korta
signaler varje hel timme.
• De 3 alarmen är numrerade, AL1, AL2,

SNZ samt SIG.

Inställning av alarm
1. I Alarmfunktionen, tryck D för att scrolla fram

till det alarm du önskar justera visas.

Alarmtid
Timmar : Minuter

AM-indiaktor

• Snoozealarmet ( SNZ ) upprepas med
5 minuters mellanrum.

2. När du valt ett alarm, tryck och håll inne A tills
timsiffrorna blinkar. Alarmet aktiveras nu
automatiskt.

3. Tryck B för att växla mellan Timmar
och Minuter.

4. För att ändra värde, tryck D ( + ) och C ( - ).
• Om 12-timmarsformat är aktiverat, var noga

att kontrollera PM-indikatorn (P visas för pm).
5. Tryck A för att avsluta.

Alarmfunktion
När tiden för inställt alarm nåtts, ljuder alarmsignalen i ca 10 sekunder eller till
alarmsignalen stängs av.
• Tryck på någon knapp för att avaktivera alarmsignal.
• Följande operationer under 5-minutersintervallet mellan SNZ-alarmen

avaktiverar SNZ-funktionen.
Aktivera Tidvisningsfunktionen
Visa displayen för SNZ-funktionen

Testa alarmet
I Alarmfunktionen, tryck och håll inne D.
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Stoppur

Referenser

Belysning
Klockan LED belysning aktiveras med C.
• Belysningen är tänd i ca 1 sekund.

Världstid
• Tiden i Världstidsfunktionen visar tidsskillnad mellan Greenwich Mean Time

och annan tidszon (baserat på inställningarna i Tidvisningsfunktionen).

Teckentabell

Alarm och Timsignal av/på
1. I Alarmfunktionen, tryck D för att välja ett Alarm eller Timsignal.
2. Tryck A för att växla mellan ON och OFF.
• Ett aktivt Alarm indikeras på displayen. Visas ingen ikon är alarmet avstängt.

Timsignal på Alarm 1 på

Snoozealarm på Alarm 2 på

• Alarmindikeringarna visas på displayen i  klockans alla funktioner.
SNZ blinkar under 5-minuters snoozeintervall.

Timer

Timerfunktionen kan utföra nedräkning mellan
24 timmar och 1 minut.
Klockan ger signal när timern nått noll.

Att ställa in Timerfunktionen
1. I Timerfunktionen, tryck och håll inne A tills

nedräkningsstarttiden börjar blinka.
2. Tryck B för att växla mellan inställning av

timmar eller minuter.
3. Tryck D ( + ) och C  ( - ) för att justera.
• Ange 0:00 för 24 timmar.
4. Tryck A för att avsluta.

Att använda Timerfunktionen
I Timerfunktionen, tryck D för att starta
nedräkningen.
• Nedräkningen fortsätter även om du

använder någon annan av klockans
funktioner.

• Tryck D för att stoppa nedräkningen.
• För att avsluta nedräkningen tryck D (paus)

och sedan A.

Minuter

Sekunder

Timmar

En signal bekräftar start och stopp. Stoppuret kan
mäta tid upp till 23 timmar, 59 minuter, 59 sekun-
der och 99 hundradelar.
• Tidtagning över denna maxtid fortsätter börjar

om från 0'00'00.
• Tidtagning fortsätter även om du använder

någon annan av klockans funktioner.
• Om du växlar till en annan funktion när en

mellantid visas kommer den att förloras och
tidtagningen fortsätter.

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

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

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

mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck D 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.

Sekunder 1/100 sekund

MinuterTimmar

Space = mellanslag
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Stadskodstabell
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