Modul
5001

Bruksanvisning

•
•

Tryck C för att växla mellan klockans funktioner.
Tryck B för att tända belysningen.
Tidvisning

Världstid

Alarm

Stoppur

Timer

Justeringsfunktion

Tryck

DST/Sommartid för digital Tidvisning

Tidvisning
Tidvisningsfunktionen visar aktuell tid, datum och veckodag. Analog och
digital är oberoende av varandra och ställs in var för sig.
I tidvisningsfunktionen tryck D för att växla mellan Tid/dag och Dag/tid läge.
Tid/Dag läge

DST/Sommartid på

2.

Veckodag
Månad-Dag

Dag

Att ställa in Sommartid (DST)
1.

Dag/Tid läge

Veckodag
PM Indikator

Tiden justeras automatiskt 1 timme vid sommartid. Notera att inte alla
tidzoner använder sommartid.

3.
ON/OFF status

Tryck

•

Sekunder

Sekunder

4.
•

I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne
A tills Sekunder börjar blinka.
Tryck C 2 gånger för att växla till
DST-funktionen
Tryck D för att växla Sommartid på (ON)
och av (OF)
Tryck A för att avsluta.
Indikatorn för Sommartid (DST) visas
när Sommartid är aktiverad.
DST = Daylight Saving Time

Timmar : Minuter

Digital Tid och Datum
I denna funktion justeras digital tid, datum, sommartid av/på, stadskod
(tidszonen för den plats du oftast befinner dig på).
• Se stadskodtabell för ytterligare information om stadskoderna.
Att ställa in digital tid och datum
1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll
inne A tills sekundvisningen börjar att
blinka.
2. Tryck C för att ändra valen i
följande ordning:

Världstid
Aktuell tid för vald stadskod

Att visa tiden i annan tidszon
Stadskod
Sekundvisare

Sekunder

Stadskod

DST

Timmar

Dag

Månad

År

Minuter

3. När den funktion du vill justera blinkar, tryck D och/eller B för att
justera enligt nedan:
Display Inställning
Sekunder

Tryck
D för att nollställa

DST (Sommartid) D för att växla mellan sommartid
på (ON) / av (OF).
Hemstadskod

D (österut) och B (västerut)

Timmar, Minuter

D (+) och B (–)

År

D (+) och B (–)

Månad, Dag,

D (+) och B (–)

4. Tryck A för att avsluta.
• Vid nollställning av sekundvisningen – när sekundsiffrorna är inom
30 till 59, nollställs dessa och 1 minut läggs till. Om sekundsiffrorna är
inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
• Årtal kan ställas in mellan 2000 och 2099
• Veckodagen visas automatiskt om rätt datum är angivet i klockan.
• Klockan gör automatiskt justering vid skottår.

Världstidsfunktionen visar tiden i 48 städer
(29 olika tidszoner) världen över.
Tidvisningen i Världstidsfunktionen är baserad
på din standardtidvisning.

DST/Sommartid
indikator

I Världstidsfunktionen, tryck D för att scrolla
österut bland stadskoderna.
• För full information om stadskoderna
– se stadskodtabellen.
• Om tiden är felvisande kan detta bero på
att din stadskod är fel inställd.

Sommartid ON/OFF i
Världstidsfunktionen
1. I Världstidsfunktionen, tryck D för att välja
den Stadskod du vill justera.
2. Tryck och håll inne A i ca 1 sekund för
att växla mellan DST (On/Off).
• Notera att inställningen för Sommartid
ON/OFF gäller endast för vald stadskod.

Mätning av mellantider

Timer

1.
2.
•
3.

Tryck D för att starta tidtagningen.
Tryck A för att visa mellantiden.
SPLIT visas.
Tryck A för att ta bort mellantiden och
återfå visningen av tidtagningen.
4. Tryck D för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck A för att nollställa stoppuret.

Timerfunktionen kan utföra nedräkning
mellan 1 minut och 24 timmar.
Klockan ger signal när timern nått noll.
• Du kan även aktivera Auto-repeat-funktion
vilket gör att timern automatiskt startar om
från startvärdet efter att nedräkning skett
till noll.

Timmar
Minuter

Sekunder

Mätning av två sluttider

Inställningar i Timerfunktionen
•
•

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.

Starttid
Auto-repeat on/off

Att ställa in Timerfunktionen
1. När starttiden visas I Timerfunktionen,
tryck och håll inne A tills starttiden börjar
att blinka.
2. Tryck C för att växla mellan inställning av:
Timmar

Minuter

Auto-Repeat

Justeringsfunktion
3. När den funktion du vill justera blinkar, tryck
D och/eller B för att justera enligt nedan:
Inställning

Display

Tryck

Starttid

D (+) och B (–)

Auto-Repeat

D för att växla mellan on/off
ON =

visas

•
•
•

För att ställa in starttiden 24 timmar, ställ in 0:00.
OmAuto-repeat är på visas(
) på displayen.
Vid frekvent användande av Autorepeat och alarm minskas
batteri tiden snabbare.
4. Tryck A för att avsluta.

I redigeringsläget kan du konfigurera följande inställningar eller
återställa till fabriksinställningen.
• Tangentton ON/OFF
• Alarm signal
• 12/24-timmarsvisning
• 00-sekund animering ON/OFF
• Inställning av analog tidvisning
• Vid fabriksåterställning påverkas inte den analoga klockans tidvisning.
• För att växla position tryck D.
Tangentton

Alarmsignaler

12/24-timmarsvisning

00-sekund animering

Inställning av analog tidvisning

Att använda Timerfunktionen
I Timerfunktionen, tryck D för att starta
nedräkningen.
• När nedräkningen når noll och Auto-repeat
är avaktiverad ljuder ett alarm i
10 sekunder eller tills en tangent trycks.
• Om Auto-repeat är aktiverad startar
nedräkningen om från den inställda tiden
när Timern nått noll.
• Nedräkningen fortsätter även om du
använder någon annan av
klockans funktioner.
• Tryck D för att pausa nedräkningen,
tryck D igen för att återuppta.
• För att avsluta nedräkningen tryck
D (paus) och sedan A.

Tangentton
Tangentton funktionen ljuder varje gång någon tangent används.
• Även om funktionen avaktiveras påverkas inte klockans andra funktioner.
ON/OFF status

Tangenttoner ON/OFF
1. I Justeringsfunktionen tryck D för att
välja tangenttonsfunktionen.
2. Tryck A för att växla mellan
ON( ) eller OFF( )

Alarmsignaler
Välj mellan tre olika signaler (A, B, and C).
• Testa alarmet för att höra signalerna. Se "Testa alarmet".
Alarmsignal A, B, C

Byt alarmsignal
1.

Stoppur
Minuter
Sekunder

1/100 sekund

2.
I Stoppuret kan Du mäta varvtid, mellantid
och två sluttider.
• Mättiden är 59 minuter och
59.99 sekunder.
• Stoppuret startar om från noll om
maxtiden överskrides.
• 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.

Mätning av varvtid
1. Tryck D för att starta stoppuret.
2. Tryck D för att stoppa.
3. Återuppta tidtagningen genom att
trycka D igen.
4. Tryck D för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck A för att nollställa stoppuret.

I justeringsfunktionen tryck D för att
välja Alarmsignaler.
Tryck A för att växla signal.

12/24-timmars tidvisning
Välj mellan 12- eller 24 timmars tidvisning.

Ändra tidvisning
1.
2.

I justeringsfunktionen tryck D för att välja
12/24-timmars tidvisningsfunktionen.
Tryck A för att växla mellan 12 och
24 timmars tidvisning.

00-sekund Animering

Alarm ON/OFF

Denna funktion visar en animering varje gång den digitala sekundvisaren
visar 00 förutom när någon annan funktion aktiverad.
ON/OFF status

Animering ON/OFF
1.
2.

I justeringsfunktionen tryck D för att välja
Animeringfunktionen.
Tryck A för att växla mellan
ON( ) eller OFF( )

ON/OFF Status
Alarm på

1. I Alarmfunktionen, tryck D för att välja
det alarm du vill aktivera/avaktivera.
2. Tryck A för att växla mellan ON/OF.
• Indikatorn för aktiverat alarm visas på
displayen i alla funktioner.
• Indikatorn blinkar när ett alarmet ljuder.

Timsignal ON/OFF
1. I Alarmfunktionen, tryck D för att välja
Timsignal.
2. Tryck A för att växla mellan ON/OF.
• Indikatorn för aktiverad Timsignal visas på
displayen i alla funktioner.

Ställa in den analoga tidvisningen
För att ställa in den analoga tidvisningen när det inte stämmer
med den digitala.

Justera analog tidvisning.
I justeringsfunktionen tryck D för att
välja analog tidvisning.
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 B. 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.

ON/OFF Status
Timsignal på

1.

I Justeringsfunktionen tryck och håll B och D nedtryckt. Efter ca 3
sekunder blinkar displayen, klockan ger signal. Detta indikerar att klockan
är fabriksåterställd.

Alarm

ON/OFF Status

Bakgrundsbelysning
Tryck B i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen.
•
Bakgrundsbelysningen kan vara svår att se i solljus.
•
Bakgrundsbelysningen släcks när ett alarm aktiveras.

Världstid
•
•

Fabriksåterställning

Alarm nummer
Alarmtid
Timmar : Minuter

Referenser

Du kan ställa in 5 av varandra oberoende
Dagliga alarm samt Timsignal.
• Timsignalen ljuder varje hel timme
dygnet runt när den är aktiverad.
• Vid alarm ljuder en signal 10 sek på
inställd tid tills valfri knapp tryckts in.
• Det finns i alarmläget 6 vyer som
indikerar vilken funktion som är vald:
AL1 till AL5 Normal alarmfunktion
SIG Timsignal
• Välj mellan 3 olika alarmsignaler.
(Se Alarm signaler i justeringsfunktionen)

Inställning av alarm
1. I Alarmfunktionen, tryck D för att
scrolla fram till det alarm du önskar ställa
in enligt nedan:

2. När du valt ett alarm, tryck och håll inne
A tills att timsiffrorna blinkar.
• Alarmet aktiveras nu automatiskt.
3. Tryck C för att flytta markören mellan
Timmar och Minuter
4. För att ändra värde, tryck D ( + ) och B ( - ),
håll inne för snabbstegning.
5. Tryck på A när inställningen är klar.

Alarmfunktion
Alarmsignalen ljuder på inställd tid och i
ca 10 sekunder.
• För att stoppa en alarmsignal,
tryck valfri knapp.

Testa alarmet
I Alarmfunktionen, tryck och håll inne D.

Aktuell tid i alla tidszoner beräknas utifrån differensen mellan
Greenwich Mean Time (GMT) och aktuell tid i tidvisningsfunktionen.
GMT differensen beräknas av denna klocka med hjälp av
Universal Time Coordinated (UTC) data.

Stadskodstabell
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