
I dette uret er det to forskjellige displayer i tid-
visningsmodus. Et tidvisningsdisplay og et
temperaturdisplay. Benytt D for å skifte mellom dem.
•     Begge displayene viser temperaturgrafen.
•     Hvis du holder nede A når tidvisningsdisplayet er

fremme, kan du stille inn tid og dato.
•     Hvis du holder nede A når temperatur-displayet
      er fremme, kan du justere temperaturmåleren.

Innstilling av tid og dato
1.     Trykk D for å få frem tidvisningsdisplayet.
2.     Hold nede A og sekundtallene vil begynne å
         blinke fordi de er klar til å stilles.
3.     Trykk C for å velge hva som skal stilles. Se
         kvensen er som følger:

MODUL 1518 DW-8600
GENERELL VEILEDNING

• Trykk C for å skifte fra modus til modus.
• For å returnere til tidvisningsmodus trykker  du C.

TIDVISNINGSFUNKSJONER

4.     Når sekundtallene er klar til å stilles (blinker) trykker du D for å nullstille dem.
Hvis du nullstiller dem mens de er i området 30-59 vil uret automatisk legge til
ett  minutt. Minuttene vil stå uforandret om du nullstiller mens sekundene er
mellom 0 og 29.

5.    For  alle tall utenom sekundene trykker du D for å  øke tallverdien og B å min-
ske den.

6.     Når du er ferdig med innstilling: Trykk A to ganger for å returnere til tid-
visningsmodus.

•         Retur til tidvisningsmodus skjer automatisk etter noen minutter, om du ikke
rører noen av knappene.

•         Dette uret har programmert inn en kalender som strekker seg fra 1. januar
1995 til 31. desember 2039.

Viktig!
•         Etter innstilling av tid eller dato behøver uret noe tid for  omjusteringer. Da

vil mønstrene i det grafiske displayet bevege seg hurtig. Vent til  mønstrene
stopper, før du mater uret med nye data.

•        Husk at ved bruk av sommertid må innstillingen av forskjellen mellom GMT
og lokal tid justeres med en time. Husk å justere tilbake når sommertid ikke
lenger er aktuelt.

Innstilling av lokasjonsdata
1.     Trykk C for å komme i tidvisningsmodus.
2.     Trykk D for å få frem tidvisningsdisplayet.
3.     Hold nede A slik at sekundtallene begynner
       å blinke. De blinker fordi de er klare til å
       stilles.
4.     Trykk A på nytt slik at lokasjonsdataene kom
         mer frem i displayet. Nå blinker GMT-diffe
         ranse tallene  og  er klare til å  stilles.

6.     Når du har valgt GMT-differanse trykker du D for å øke verdien.
7.     Når lengde- og breddegrad er valgt (blinker) trykker du D for å forandre
        lengdegraden, og B for å forandre breddegraden.

8.     Når du er ferdig med å stille lokasjoner trykker du A for å returnere til tid
         visningsdisplayet.

 5.     Trykk C for å skifte mellom GMT-differanse og lengde- og breddegrad.

Viktig!
Etter innstillingen av lokasjoner behøver uret noe tid for  omjusteringer.
Da vil mønstrene i det grafiske displayet bevege seg hurtig. Vent til  møn-
strene stopper, før du mater uret med nye data.

OBS!
•     •     •     •     •     Bakgrunnslyset benytter et elektrolumiserende lys (EL) som etter

lang tids bruk vil miste sin kraft. Dette kan skiftes.
•      •      •      •      •      Stadig bruk av bakgrunnslyset forkorter batteriets levetid.

TERMOMETERFUNKSJONER
En innebygget sensor måler temperaturen  og viser den målte verdien på
displayet. Termometeret kan justeres.

Viktig!
Temperaturmålinger påvirkes av  kroppstemperatur, direkte sollys og
fuktighet.
For å oppnå mer nøyaktige temperaturmålinger kan du fjerne uret fra
håndleddet  og legge det på et sted med god ventilasjon, uten direkte
sollys, og tørke av all fuktighet fra kassen.
Det tar ca 20-30  minutter for kassen å registrere den rådende temperatu-
ren.
Når bakgrunnslyset lyser kan en svak lyd høres. Dette fordi EL-lyset
vibrerer.

Om  temperaturmålinger
Temperaturmålinger blir tatt hvert femte minutt uansett hvilken side som
er fremme. Målte verdier kan du se i temperatur-displayet i tidvisnings-
modus.

Å forstå temperatur-displayet
1. Bruk C for å hente frem tidvisningsmodus.

Trykk D for å få frem temperatur-displayet.
• Når uret kommer i tidvisningsmodus vil det

automatisk  måle og vise temperaturen.
• Displayet viser “-.-° C”   hvis en målt verdi kommer utenfor avg-

rensingen på -20 ° C  og + 60 ° C. Det normale displayet kommer
frem så snart temperaturen er innenfor det avgrensede området
igjen. Skifte mellom celsius og fahrenheit

1. I tidvisningmodus trykker du D for å  få frem
temperaturdisplayet.

2. Hold nede Aslik at den gjeldene temperatur blinker i
displayet.

3. Trykk C for å velge mellom celsius og fahrenheit.
4. Trykk A for å returnere til temperatur-displayet.

Nøyaktige temperaturmålinger kan ikke foretas når uret er festet på
handleddet. Grafen nedenfor viser hvordan kroppstemperaturen påvirker
målingen av temperaturen i luften.

Temperaturmålingeer når uret er festet på handleddet.
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Justering av temperaturmåling
Temperatursensoren i dette uret er finjustert på fabrikken, og ytterligere
justeringer skulle ikke være nødvendig.
Hvis du imidlertid skulle finne at uret gjør markerte feilmålinger av
temperaturen, kan du finstille dette.

VIKTIG!
Feil innstilling av temperaturmålingene i dette uret kan resultere i gale
avlesninger. Les det påfølgende nøye før du foretar deg noe:
• Sammenlign avlesningene foretatt av dette uret med dem gjort av et annet,

pålitelig termometer.
• Hvis justering er påkrevet, fjern uret fra håndleddet  og vent i 20-30

minutter for å gi urets temperatur tid til å stabilisere seg.

Å finjustere temperaturmålingsfunksjonen:
1. Hent frem temperatur-displayet.
2. Hold inne A til displayet er klart. .

Blinker

3. Hvert trykk på D økertemperaturen

med 0.1°C (0.2°F) . .
• Hvis du trykker B og D samtidig vil du returnere  til fabrikkens justeringer.

•        Justeringsområdet er -9.9°C til + 9.9°C.
4. Trykk A for å gå tilbake til temperatur-displayet.

MÅNEFASEMODUS

Still inn tid og lokasjon før du benytter månefasefunksjonen. Månefasemodus
viser gjeldene månealder. Månealder vises både ved en tallverdi og ved følgende
grafikk:

Nymåne  Månesigd  Tiltagende             Fullmåne                Avtagende
                                  halvmåne                                          Måne

Måne Måne OPP

 Laksjon
jorden

Måne Måne NED

•         Måne OPP (moon-UP) indikerer når månen vil
nå sin høyeste punkt i forhold til gjeldene
lokasjon. Lavmåne indikeres når månen når sitt
laveste punkt i forhold til lokasjonen. Vær
oppmerksom på at tidene for måne OPP og

måne NED har en feilmargin på ± 5 min.
•           Du kan benytte operasjonen under til å finne

tiden for måne OPP og måne NED for enhver
dato mellom 1. januar 1995 og 31. desember
2039.

Tilbake

Fremover

Datasøk etter måne-tider

Hvordan få frem data om måne OPP og måne NED for en bestemt dato

1.    Trykk C for å komme i månefasemodus.
•     •     •     •     •     Nå vil dagens  månefase automatisk vise i dis-

playet (om dato er riktig innstilt).
2.    Trykk D for å bla fremover i datoene, og B for

å bla bakover.

Når du har funnet den dato du ønsker, vil uret bruke noen sekunder til å
kalkulerer måne OPP og måne NED.
Blinker   Omtrentlig   Differanse forårsaket av kroppstemperatur eller klær

TIDEVANNSGRAFMODUS
Still tid, lokasjon og månefase-intervaller før du benytter tidevanns-
grafmodus.

Om månefase-intervall
Månefaseintervallet er perioden fra måne OPP til høyvann. Hvis du
kjenner månefaseintervallet, kan forandringer i tidevannet kalkuleres
på bakgrunn av månelader. Dette uret kalkulerer forandringer i
tidevannet på bakgrunn av tidsinnstillingen og lokasjonsinnstillingen
og viser dette grafisk.

Å kalkulere månefase-intervaller
1.   Sjekk høyvann-tiden for den lokasjonen du ønsker å kjenne
       tidevannsforandringene til.
2.    Benytt dette uret til å finne  tiden for måne OPP som kommer
umid        delbart før høyvannstiden.
3.   Trekker du fra tiden for måne OPP fra tiden for fullmåne får du
måne         fase-intervallet.

Innstilling av månefase-intervaller
1.     Hold A nede i månefasemodus til

begge endene på grafen begynner å
blinke samtidig med timetallene.

•         Denne operasjonen kan du også
starte ved å holde A nede i
tidevannsgrafmodus.

2.    Benytt C for å velge hvilke tall du vil stille.
3.    Trykk D for å øke tallverdien eller B for å minke den.
4     Når innstillingen er ferdig trykker du A for at uret skal komme i

tidevannsgrafmodus.

Blinker

Om tidevannsgrafmodus
Tidevannsgrafmodus viser grafisk forandringene i tidevannet. Grafens horisontale akse (fra
venstre til høyre) viser tiden, og dens vertikale akse viser tidevannet.
•       Uret kommer i tidevannsgrafmodus ved at du trykker A mens uret er i månefasemodus.

Du kan stille tiden mens uret er i tidevannsgrafmodus, men ikke dato og måned.  Vil
du se grafen for en annen dato gjør du følgende: La uret stå i månefasemodus, hvor du
forandrer dato. Gå så tilbake til tidevannsgrafmodus. Vær oppmerksom på at du ikke
kan forandre måned i månefasemodus. Måned følger automatisk innstillingen av dato.

•       Tidevannsgrafen vises også i tidvisningsmodus, hvor den indikerer tidevannet for
dagen i dag.

Høy            Fjære        Lav           Flo               Høy

1    Trykk C for å komme inn i månefasemodus.
•      Når uret kommer i månefasemodus fra et annet

modus viser displayet måne OPP og måne NED
for dagen i dag.

2.    Trykk A for å komme inn i tidevannsgraf-
modus.

•         Når uret kommer i tidevannsgrafmodus vil
grafen vise bevegelsene i tidevannet klokken
06:00 fra dagen i dag.

Hvordan få frem tidevannsgrafen for en bestemt dato

3.    Trykk D for å øke timetallet, og B for å minske det. Holder du
nede knappene går det hurtigere.

ALARMFUNKSJONER

Når  døgnalarmen  er på vil den pipe i 20 sek-
under. Når timesignalet er på vil uret pipe en
gang hver hele time. Trykk på en
av knappene for å slå av alarm og/eller
timesignal.

Å stille alarmen
1. Trykk C for å få frem alarm-modus.
2. Hold  inne A til timetallene begynner å blinke på displayet. Timetallene blinker

fordi de er selektert (det er de som er klar for innstilling).
3. Trykk C på den måten som er vist nedenfor for å forandre selektering (fra timetall

til minuttall eller omvendt):

4. Trykk D om du vil ha høyere tallverdi.
• Om alarmen har 12 eller 24 timers format avhenger av

hvilket format du har valgt på tidvisning.
• Om du har 12-timers format må du være observant på om du

stiller inn på ettermiddag (PM) eller formiddag (AM).
5. Etter at du har stilt alarmen trykker du A for å returnere til alarm-

modus.

Time Minutter



Pago Pago
Honolulu

Alarm-indikator Begge av Døgnalarm av Timesignal av

Hvordan slå på og av alarm og timetidssignalet:
I alarm-modus trykker du B for å skifte mellom alarm og timesignal og mellom
av og på:

Testing av alarm:
Når du er i alarm-modus holder du D nede til du hører alarmlyden.

STOPPEKLOKKEFUNKSJONER

4Stoppeklokkemodus lar deg måle forløpt tid, rundetid og
mellomtid. Stoppeklokkens måleområde er 23 timer, 59
minutter, og 59 sekunder.

    Start            Stopp                Restart                  Stopp               Nullstill

Start        Mellomtid           Fortsett                 Stopp             Nullstill

Start           Mellomtid             Stopp             Fortsett                Nullstill
               1. løper ferdig     2. løper ferdig      Notér 2. løper
                                                                            Notér 1. løper
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