
• Tryck C för att växla mellan klockans funktioner.
• Tryck D för att tända belysningen i ca 2 sekunder.
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Inställning av  tid och datum
1. Tryck och håll inne A i tidvisnings funktionen tills

siffrorna för sekunder börjar blinka.
2. Tryck C för att ändra valen i följande ordning:

Sekunder - Timmar - Minuter - 12/24-timmar -
År - Månad - Dag

3. Tryck B för att återställa till 00. Om Du trycker B
när sekunderna är inom 30 till 59, återställs
sekunderna till 00 och 1 minut läggs till.
Om sekundsiffrorna är inom 00 till 29 blir
minutsiffrorna oförändrade.

4. När någon annan siffra blinkar (ej sekunderna),
tryck D för att öka värdet, B för att minska,
håll inne för snabbstegning.

• När 12/24-timmarsvisning är vald, tryck B för att välja.
5. När Du ställt in tid och datum, tryck A för att återgå till normal visning.
• Veckodagen ställs automatiskt in efter datum.
• Datum kan ställas inom tidsramen 1995-01-01 till 2039-12-31.
• Om Du inte trycker på någon knapp inom några minuter återgår klockan

automatiskt till normal tidvisning.

Illuminator/Belysning
Tryck och håll inne D i ca 2 sekunder för att aktivera/avaktivera
 bakgrundsbelysningsalarmet.
• När denna funktion är aktiverad blinkar bakgrundbelysningen vis alarmsignal

eller när timerfunktionen nått noll.
• När belysningen tänds sänder klockan ut ett hörbart ljud. Detta orsakas

av vibrationer i samband med att den luminiserande lampan är tänd. Det
innebär inte att det är fel på klockan.

Inmatning av nya datapost i Telememo
1. Tryck D eller B i telememofunktionen tills "tom"

display visas.
• Om ingen data sparats tidigare, visas "tom"

display genast.
• Om meddelandet  visas i textfältet,

betyder detta att minnet är fullt. För att kunna lagra
ytterligare data, måste Du först ta bort något som
tidigare är lagrat.

2. Tryck A – en markör visas i textfältet.
3. Mata in ett namn i textfältet och ett nummer i nummerfältet.
• Du kan mata in 8 tecken i textfältet, och 12 siffror i nummerfältet.

Använd D och B för att mata in tecken.

4. Tryck C för att flytta markören till höger.
5. När namnet är inmatat tryck C för att flytta markören till telefonnummerfältet.
6. Tryck B eller D för att ange önskat tecken. Tecknen kan scrollas enligt

följande sekvens:

7. När du valt det tecken du önskat, tryck C för att flytta markören till höger.
• Utför samma procedur tills numret är komplett.
8. Tryck A efter inmatningen, för att lagra och återgå till Telememofunktionen.
• När du tryckt A, visas meddelandet  för att indikera att inmatad data

sorteras och lagras i klockans minne
• Textfältet kan bara visa fem tecken på samma gång, längre nummer

scrollas kontinuerligt från höger till vänster.

Visa Telememo
Tryck D i Telememofunktionen för att scrolla bland lagrad information eller B för
omvänd ordning, håll inne för snabbstegning.
• Det som visas på displayen när du går ur Telememo visas också nästa gång

du går in i Telememo.

Redigera Telememo
1. I Telememofunktionen, tryck B eller D för att visa post du önskar ändra.
2. Tryck och håll inne A tills markören visas på displayen.
3. Tryck C för att flytta till det tecknet Du vill ändra.
4. Ändra tecknet, tryck B eller D.
5. Tryck A för att lagra data.

Radera Telememo
1. I Telememofunktionen, tryck B eller D för att visa post du önskar radera.
2. Tryck och håll inne A tills markören visas på displayen.
3. Tryck B och D samtidigt för att radera posten.
• Nu är funktionen åter redo för att lagra ny post.
4. Mata in information eller tryck A för att återgå.

Att kontrollera antalet kvarvarande minnesplatser
1. I Telememofunktionen, tryck och håll inne både B och D för att se antalet kvar-
varande minnesposter.

Tryck

Mellanslag A till Z 0 till 9

Timer

Telememo

OBS!
Om du är oförsiktig när du använder klockans memofunktion
kan data försvinna. Viktiga uppgifter bör därför kanske inte
endast lagras i klockans minne.

I Telememo kan Du lagra 30 sidor med data (såsom
namn och telefonnummer). Lagrad data sorteras auto-
matiskt i bokstavsordning.
• Telememo delar minne med ID funktionen.

Detta betyder att antalet
tillgängliga sidor beror på hur mycket du matat in.

• Du kan lagra upp till 8 tecken  i textfältet och upp
till 12 tecken i telefonnummerfältet.

• Inmatad post sorteras automatiskt in i alfabetisk
ordning.

Tryck

Bindestreck 0 till 9 Mellanslag

Månad/Datum
Veckodag

Sekunder

Minuter

Timmar
AM/PM

Namnfält

Nummerfält



Alarm
Du kan ställa in 5 av varandra oberoende alarm
med timme, minuter månad och datum. När
alarmet är aktiverat, ljuder en signal i 20 sekunder
på den förinställda tiden. När timsignalen är akti-
verad ljuder en signal varje hel timme.

Alarmtyper
• Dagligt alarm
Ställ in timmar och minuter. – för månad
och – – för datum. Denna inställning ger alarm
vid denna tid varje dag.
• Datum alarm
Ställ in månad, datum, timme och minuter.
• 1-månadsalarm
Ställ in månad, timmar och minuter.
Ställ in – – för datum.
• Månadsalarm
Ställ in datum, timmar och minuter.
Ställ in – för månad.

Att ställa in alarmtid
1. I Alarmfunktionen, tryck B för att välja alarm 1 till 5.

Alarm 1 – Alarm 2 – Alarm 3 – Alarm 4 – Alarm 5 – Timsignal
2. När du valt alarmnummer, tryck A till siffrorna blinkar på displayen.

• Nu är alarmet automatiskt aktiverat.
3. Tryck C för att växla enligt följande: Timme–Minut–Månad –Datum
4. Tryck D för att öka värdet eller B för att minska, håll inne för snabbstegning.
• När alarm ställs in med 12-timmars format, tänk på att kontrollera

inställningen förmiddag (A) / eftermiddag (P).
• För att ställa in ett alarm som inte skall anges med månad, ange " – " för

månad. Tryck B eller D tills " – " visas mellan 12 och 1.
• För att ställa in ett alarm som inte skall anges med datum, ange "– – " för

datum. Tryck B eller D tills " – – " visas mellan 31 och 1.
4. När alarmtiden är inställd, tryck A.

Att stoppa alarm/timsignal
Tryck på valfri tangent.

Alarmtest
Håll B intryckt i Alarmfunktionen.

Alarm/timsignal på/av
1. I Alarmfunktionen, tryck B för att välja alarm eller timsignal enligt följande:
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AUTO DISPLAY FUNKTION
Klockan har en funktion där klockans olika funktioner visas på displayen
i en kontinuerligt växlande loop. För att aktivera/avaktivera
Autodisplayfunktionen, tryck och håll inne C i ca 3 sekunder.

Stoppur
Med stoppuret kan du mäta tid, mellantider och två slut-
tider. Stoppuret kan mäta tid upp till 23 timmar, 59 mi-
nuter, 59 sekunder och 99 hundradelar.

Mätning av tid
1. Tryck B för att starta tidtagningen.
2. Tryck B för att stoppa tidtagningen.
• Du kan fortsätta mätningen genom att trycka

B igen.
3. Tryck A för att nollställa stoppuret.

Mätning av mellantider
1. Tryck B för att starta tidtagningen.
2. Tryck A för att visa mellantiden.

Tidtagningen fortsätter internt.
3. Tryck A för att ta bort mellantiden och återfå

visningen av tidtagningen.
4. Tryck B för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck A för att nollställa stoppuret.

Mätning av två sluttider.
1. Tryck B för att starta tidtagningen.
2. Tryck A när den förste passerar "mållinjen" och notera tiden.
3. Tryck B när den andre passerar.
4. Tryck A för att visa sluttiden på den andre.
5. Tryck A igen för att nollställa stoppuret.

Timeralarm
Timern kan ställas inom tiden av 1 sekund till 24 tim-
mar. När nedräkningen nått noll, ges en signal i 10 sek-
under, eller tills någon knapp trycks in.
• Du kan även ställa in timerfunktionen så att den åter-
startar automatiskt när den nått noll.

Inställning av Timertid
1. Tryck A i Timer funktion.
2. Tryck C för att ändra valen i följande ordning:

Timmar–Minuter–Sekunder
3. Tryck B för att öka, håll inne för snabbstegning.
• För att ställa Timern på 24 timmar, ange in 0:00'00
4. För att återgå till Timer funktion, tryck A.

Timeralarm
1. Tryck B i Timeralarmfunktion för att starta timer alarmet.
2. Tryck B igen för att stoppa.
• Du kan fortsätta nedräkningen genom att trycka B.
3. För att nollställa till inställd timer tid, tryck A.
• När nedräkningen nått noll och den automatiska repetitionen ej är aktiverad, ges

alarmet i 10 sekunder eller tills Du avaktiverar det genom att trycka på någon
knapp. Nedräkningstiden stannar och återställs automatiskt till dess ursprungs-
värde när alarmet avaktiverats.

Timeralarm med automatisk
repetition – av/på
1. Tryck och håll inne A i Timeralarmfunktion till siff-
rorna för timmar börjar blinka.
2. Tryck D igen för automatisk repetition – av/på.
• Du kan fortsätta nedräkningen genom att trycka B.
3. För att återgå till timerfunktionen, tryck A.
• Du kan alltid toppa nedräkning med B och manuellt
nollställa till inställd timertid med A.
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