
Bruksanvisning - modul 5154
Allmän vägledning
• Tryck B för att växla mellan olika funktioner. På de följande sidorna är samtliga funktioner 

detaljerat förklarat. 
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Dual tid funktion Stopp ur funktion

Tidvisnings funktion
Inställning av tid
1. Håll in C när klockan är i Tidvisnings Funktionen 

tills sekunderna börjar att blinka i den digitala 
displayen. 

 Sekunderna blinkar för att de är valda.
2. Tryck C för inställning. Sekvensen är som visas 

nedanför. 

• I tidvisnings displayen håller du in C för att 
sekunderna skall blinka. 

12/24 Timmars 
FormatTidvisning
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3. När sekunderna är valda (blinkar), tryck B för att nollställa dem till "00".   Trycker du in 
B när sekunderna är mellan 30 och 59, kommer sekunderna att nollställas till "00" och 
minuterna ökar med 1.  Om sekunderna är mellan 00 och 29, kommer inte minuterna 
att öka med 1.  

4. När andra tall (utom sekunderna) är valda (blinkar), tryck B för att öka det.  Håller du 
in B går inställningarna snabbare.  När inställningen av 12/24 timmars visning är vald 
trycker du B för att välja mellan de 2 alternativena.

5. När du är färdig med att ställa in tid och format, trycker du C för att gå tillbaka till 
Tidvisnings Funktionen.

• Om du inte trycker på någon av knapparna under 2-3 minuter när ett av talena blinkar, 
kommer blinkningen att stoppa och klockan kommer automatiskt att återvända till Tid-
visnings Funktionen. 

Inställning av analog tid

Tryck in A för att gå till inställning av analog tid. 
Håller du A inne, kommer inställningen att gå snabbare.  Du kan bara öka inställningen. 
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Datum funktion
Ställa datum
1. Håll in C när klockan är i funktionen för datum 

tills månaderna börjar att blinka i den digitala 
displayen.  Månaderna blinkar för att de är valda.

2. Tryck C for inställning. Sekvensen är som visas 
nedanför.

• I funktionen för datum displayen håller du in C 
för att få månads talet att blinka.
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3. När månad eller datum är valda, tryck B för att öka talet.  När veckodag är vald, tryck 
på B för att gå till nästa dag.  Håller du in B går inställningarna snabbare.

4. När du är färdig med att ställa in datum, trycker du C för att avsluta.
• Denna klockan tar inte hänsyn till skottår.   Kom därför själv ihåg att ställa den 29:e 

februari varje skottår. 
• Om du inte trycker på någon av knapparna under 2-3 minuter när ett av talena blinkar, 

kommer blinkningen att stoppa och klockan kommer automatiskt att återvända till Tid-
visnings Funktionen.
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Alarm funktion
När alarmet är aktiverat ljuder det en gång per dygn 
i 20 sekunder på den inställda tiden.  Tryck på en 
av klockans knappar för att stoppa alarmet.  När 
timsignalen är aktiverad, ljuder klockan varje hel 
timma.   Kom ihåg att alarm och timsignal använder 
den digitala tiden. 
Om klockan blir i alarm funktionen i två-tre minuter, 

utan att något blir utfört, kommer klockan auto-
matiskt att återvända till tidvisnings funktionen.

Inställning av alarm
1. Håll in C när klockan är i Alarm Funktionen tills 

timmar börjar att blinka i den digitala displayen.  
Timtalet blinkar för att det är valt.
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2. Tryck C för inställning. Sekvensen är som visas nedanför.

• I displayens alarm funktion håller du in C för att få timtalet att blinka.

3. Tryck B för att öka det valda talet som blinkar.  Håller du in B går inställningarna 
snabbare.

• Alarmets timformat är det samma som är vald till normal tidvisning. 
• Om alarmet ställs in när 12 timmars formatet (PM/AM) är aktiverat, är det viktigt att välja 

riktigt (AM- ingen indikator, eller PM, indikator).

Timme

Alarm funktion

1 minut tal 2 minut tal

Alarm/timsignal inställningar
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4. När inställningen för Alarm/Timsignal är vald använder du B för att ändra status som 
blir visat nedanför: 

[Alarm på-indikator/timsignal på-indikator]

5. När du är färdig med att ställa in datum, trycker du C för att avsluta.
• Om du inte trycker på någon av knapparna under 2-3 minuter när ett av talena blinkar, 

kommer blinkningen att stoppa och klockan kommer automatiskt att återvända till Tid-
visnings Funktionen.

Test av alarm
Håll in B för att höra alarmet. Var observant på att genom att hålla in B kommer klockan 
att skifta funktion. 
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Båda PÅ Båda AV       Bara alarm  Bara 
    timsignal

Dual tid funktion
I Dual tid Funktion kan du välja digitalt tid nr. 2 som 
fungerar helt oavhängig av aktuelle analoga och 
digitala tider.   Det betyder att du kan följa med tiden 
i en annan tidzon. 

Inställning av Dual tid

1. Håll in C när klockan är i Dual tid Funktionen tills 
timtalet börjar att blinka i den digitala displayen.  
Timtalet blinkar för att det är valt.

2. Tryck C för inställning. Sekvensen är som visas 
nedanför.
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• I displayens Dual tid funktion håller du in C för att få timtalet att blinka.

3. Tryck B för att öka det valda talet som blinkar.  Håller du in B går inställningarna 
snabbare. När inställningen av 12/24 timmars visning är vald trycker du B för att välja 
mellan de 2 alternativena.

4. När du är färdig med att ställa in tiden, trycker du C för att avsluta.

• Om du inte trycker på någon av knapparna under 2-3 minuter när ett av talena blinkar, 
kommer blinkningen att stoppa och klockan kommer automatiskt att återvända till Tid-
visnings Funktionen.
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Stopp ur funktion
Stopp uret mäter förfluten tid och ackumulerat 
förfluten tid.   * Mätningen visar upp till 59 minuter 
och 59,99 sekunder. 

Mätning av förfluten tid
1. Tryck C för att starta stopp uret. 
2. Tryck C för att stoppa stopp uret.
3. Håll in C till stopp uret nollställs till “00:00 00”.

Mätning av ackumulerad förfluten tid
1. Tryck C för att starta stopp uret.
2. Tryck C för att stoppa stopp uret.
3. Tryck C för att starta tiden i displayen igen.  Du 

kan upprepa steg1 och 2 så många gånger du 
vill.

4. Håll in C till stopp uret nollställs till “00:00 00”.
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1/100 sekunder

Specifikationer
Noggrannhet vid normal temperatur ±30 sekunder per månad
• Tidvisnings funktion

Analog: Timme, minut
Digitalt: Timmar, minuter, sekunder, p.m.
tid system: 12 timmars och 24 timmars format

Datum funktion: Månad, datum, veckodag
Kalender system: Auto-kalender visar 28 dagar för februari

• Alarm Funktion Daglig Alarm, Timsignal
• Dual tid Funktion
• Stopp ur Funktion

Mät kapacitet: 59 minuter och 59,99 sekunder
Mät enhet: 1/100
Mätningsvarianter: Förfluten tid, ackumulerad förfluten tid

Batteri: Ett silver oxid batteri (Sort:  SR-920W)
 Ca. 3 år med sorten SR-920W (förutsätter 20 sekunders alarm pr. dag).
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