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BRUKSANVISNING
MODELL: DW-285/DW-290/DW-8300/DW8900

MODUL NR.: 1219/1419/1569/1848
GENERELT
• Trykk C for å skifte fra mode til mode. Hver mode er beskrevet i detalj under.
• Når du har utført en operasjon i en av modene, trykkes C for å vende tilbake til tidvisnings mode.
• Ved trykk på D vil displayet lyse i ca. 3 sekunder.
P.S. Tegningene i denne bruksanvisningen kan være forskjellig fra det uret som du sitter med, men
trykk-knapp plasseringen er den samme.

TIDVISNINGS MODE
Stilling av tid og dato
1. Trykk A i tidvisnings
mode. Sekundene begynner
å blinke.
2. Trykk C for å skifte
mellom sekunder, timer,
minutter, år, måned og dato.

3. Når sekundene blinker trykkes B for å nullstille
de.
4. Når de andre tallene blinker trykkes B for å øke
tallet. Hold knappen inne for hurtigstilling.
5. Trykk A for å avslutte.
• Ukedagen settes automatisk i forbindelse med
stilling av dato.
• Dersom ingen av knappene betjenes når et av
tallene blinker, vil blinkingen stoppe etter noen få
minutter og uret vil automatisk gå tilbake til
tidvisnings mode.

Mer om baklyset
Når du kopler baklysfunksjonen på vil urets
bakgrunnslys blinke når den daglige alarmen eller
nedtellingsalarmen lyder, eller når timesignalene i
stoppeklokke mode eller alarm mode aktiveres.
(Gjelder ikke alle modeller).
Et trykk på D vil aktivere baklyset i ca. 2 sekunder
uansett om lysfunksjonen er koplet av eller på.
Uret bakgrunnslys består av et såkalt
electroluminecent (EL) lys som vil “zumme” når
lyset er på. Dette er helt normalt. Styrken blir
svakere etter lang tids bruk.

I tidvisnings mode holdes B
inne i et eller to sekunder fo å
kople baklysfunksjonen av
eller på. Når funksjonen er på
vil en indikator komme frem i
displayet.

Av/på kopling av baklysfunksjonen

• Baklysindikatoren vises i alle mode.
• Den ovenstående operasjonen gjelder kun
baklysfunksjonen. Den påvirker ingen av de andre
signalene.

ALARM MODE

Når den daglige alarmen er på,
piper alarmen i 20 sekunder på
den forhåndsinnstilte tiden.
Når timesignalet er på lyder
pipetonern hver hele time.

Alarm typer
Du kan velge mellom
forskjellige alarm typer.

Daglig alarm
Still inn timer og minutter. Still “-” for måned og “-
-” for dato. ( Se pkt. 3 under avsn. “stilling av
alarm”). Med denne innstillingen vil alarmen lyde
hver dag på samme tid.

Datoalarm
Du kan stille inn alarmen på måned, ddato, time og
minutt. Alarmen vil da lyde på den tiden som settes
på en bestemt dato.
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Stilling av 1-måneds alarm
Still måned, time og minutt. Still”--” for dato ( Se
pkt. 3 under avsn. “stilling av alarm”) Med denne
innstillingewn vil alarmen lyde hver dag på den
innstilte tiden, men kun i den måned som er valgt.

Stilling av månedsalarm
Still dato, time og minutt. Still “-” for måned ( Se
pkt. 3 under avsn. “stilling av alarm”). Med denne
innstillingen vil alarmen lyde hver måned på den
innstilte tid, men kun på den dato som er valgt.

Stilling av alarm
1. Hold A inne når du er i alarm mode til time-tallet
begynner å blinke. På dette stadiet er alarmen
automatisk koplet på.
2. Trykk C for å skifte mellom timer,
minutter,måned og dato.
3. Trykk B for å øke det valgte tallet. Hold knappen
inne for hurtigstilling.
4. Trykk A når du er ferdig.

Å stoppe alarmen
Alarmen avbrytes ved å trykke på en av knappene.

Daglig alarm og timesignal av/på
Trykk B i alarm mode for å skifte status på den
daglige alarmen og timesignalet i flg. rekkefølge:

Nedtellingsalarmen kan stilles
innenfor tidsområdet 1-24
timer. Når nedtellingen
kommer til 0, vil et signal lyde
i 10 sekunder, eller til du
trykker på en av knappene.

NEDTELLINGS ALARM MODE

Stilling av nedtellingstiden
1. Stå i nedtellings alarm mode og trykk A, Minutt-
tallene vil nå begynne å blinke.
2. Trykk C for å velge mellom timer, minutter og
sekunder.
3. Trykk B for å øke det blinkende tallet. Hold
knappen inne for hurtigstilling.
* For å stille tiden på 24 timer  stilles starttiden til
0:00 00.
4. Trykk A for å avslutte.

Bruk av nedtellings alarmen
1. stå i nedtellings aalarm mode og trykk B for å
starte nedtellingen.
2. Trykk B igjen for å stoppe nedtellingen. Du
kan fortsette nedtellingen ved å trykke B en gang
til.
3. For å stoppe og gå tilbake til start-tiden trykkes
først B for å stoppe tiden, og  så holdes A inne
for å “nullstilling.”

Auto-start av/på 1. Stå i nedtellings alarm
mode og trykk A.
2. Trykk D for å kople auto-
start funksjonen av eller på.
3. Trykk A for å avslutte.
Når nedtellingen kommer til
0 med auto-start på, vil

alarmen lyde, uret vil vise starttiden igjen og
nedtellingen vil starte automatisk på nytt.

STOPPEKLOKKE MODE
Stoppeklokken kan måle
medgått tid, mellomtid og to
slutt-tider. Stoppeklokkens
intervall er 23 timer, 59
minutter og 59.99 sekunder.

Måling av medgått tid
1. Trykk B for å starte stoppeklokken.
2. Trykk B for å stoppe. Trykk B en gang til og
stoppeklokken vil fortsette.
3. Når du har stoppet stoppeklokken trykker du A
for å nullstille den.

Måling av mellomtid
1. Trykk B for å starte stoppeklokken.
2. Trykk A for å vise gjeldende tid. Stoppeklokken
fortsetter internt.
3. Trykk A for å fjerne mellomtiden, og for å vise
medgått tid i dispalyet. Du kan repetere pkt. 2 og 3
så mange ganger du vil.
4. Trykk B for å avslutte målingen.
5. Trykk A for å nullstille.

Måling av 1. og 2. plass
1. Trykk B for å starte stoppeklokken.
2. Trykk A når første løper krysser målstreken.
Noter tiden.
3. Trykk B når andre løper krysser målstreken.
4. Trykk A for å få tiden til andre løper frem.
5. Trytkk A igjen for å nullstille stoppeklokken.


