
• Tryck C för att växla mellan klockans funktioner.
• Genom att trycka på E tänds belysningen i ca 3 sekunder.

Bruksanvisning

MRG-200/210
Modul
1673

Tidvisning Telememo

ID funktion

Stoppur Alarm

Veckodag

Grafikfält

År

Timmar

AM/PM

Minuter

Datum

Sekunder

Tim. Minuter 12/24

ÅrVeckodag Månad

Sekunder

Tidvisning
Tidvisningsfunktionen används för att ställa in tid och datum samt EL alarmet
till/från.

• I tidvisningsfunktionen används grafikfältet till
sekundräkning.

Inställning av  tid och datum
1. Tryck och håll inne A i tidvisnings funktionen.
2. Tryck C för att ändra valen i följande

ordning.

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

4. När någon siffra blinkar (ej sekunderna), tryck D för att öka värdet, håll
inne för snabbstegning. Vid val 12/24, tryck D för att växla mellan de
olika visningslägena.

• Genom att hålla inne D aktiveras snabbstegning.
• Vid inställning av 12-timmars visning visas          i displayen. Vid normal

tidvisning visas ett P för att indikera P.M. tid. Det finns ingen indikering
för A.M. tid.

• Vid inställning av 24-timmars visning visas          och indikeringen 24
visas på displayen.

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 E för att belysa displayen i ca tre sekunder. Om EL alarmet är på,
blinkar belysningen varje gång ett dagligt larm ljuder.

Notera
• För information om alarmet se funktionen

Alarm .
• Belysningen/Illuminatorn använder en

lumineserande (EL) lampa.
• Belysningen är tänd i ca tre sekunder från det

Du tryckt på E. Om knappen hålls intryckt ca 2
minuter, stängs belysningen av automatiskt.

• Belysningen släcks automatiskt vid alarm.
• 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.

EL alam till/från
Håll D intryckt i ca två sekunder i tidvisningsfunktionen för att slå alarmet till
eller från.
• En EL alarm till, indikering (      )visas i displayen för att visa att larmet

är tillkopplat. Indikeringen försvinner när larmet kopplas från.
• När ett alarm inträffar

EL alarm indikator

Nummerfält
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Funktionsindikering

Nummerfält
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Telememo

I Telememo kan Du spara 20* sidor med data (så-
som namn och telefonnummer). Lagrad data sorte-
ras automatiskt i bokstavsordning.
* Telememo delar minne med ID funktionen. Detta
betyder att antalet tillgängliga sidor beror på hur
mycket du matat in i ID funktionen.

Kontroll av minneskapacitet
Tryck in B och D i telememofunktionen för att visa
hur mycket minne som  finns kvar. Värdet visar hur
många fler dataplatser (Telememo och ID) du kan
lagra.

• Klockan är förprogrammerad med tre ID titlar när du köper den och som
ställs in varje gång batteriet byts ut. På grund av detta visar minnet
     (20-3) när klockan är nyinköpt och när batteriet bytts ut.

Inmatning av nya data i Telememo
1. Tryck B eller D i telememofunktionen tills ny

data displayen visas.
• Om ingen data sparats tidigare, visas ny data

displayen 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 och en markör visas i textfältet.
3. Mata in ett namn i textfältet och ett nummer i

nummerfältet.
• Du kan mata in åtta bokstäver i textfältet, och 12 siffror i nummerfältet.

Använd B och D för att mata in tecken, och C för att flytta markören.
För ytterligare detaljer, se "Mata in tecken"

• Var noga med att skilja mellan bokstaven O och siffran 0 (noll). Om Du
matar in en nolla istället för bokstaven O påverkas den automatiska
sorteringen.

4. Tryck A efter inmatningen, för att lagra och återgå till Telememo-
funktionen.

• Textfältet kan bara visa fem tecken på samma gång, längre nummer
scrollas kontinuerligt från höger till vänster.

Visa Telememo
Tryck D i funktionen Telememo för att scrolla bland lagrad information eller
B för omvänd ordning.
• Snabbstegning sker genom att hålla D eller B nertryckt.
• Det som visas på displayen när du går ur Telememo visas också nästa

gång du går in i Telememo.

Redigera Telememo
1. Gå in i Telememo funktionen där du vill redigera och ta fram uppgiften

på displayen.
2. Håll A intryckt tills markören blir synlig.
3. Tryck C för att flytta till det tecknet Du vill ändra.
4. Ändra tecknet. • För ytterligare detaljer, se "Mata in tecken"
5. Tryck A för att lagra data och återgå till Telememo.

[Displayen Ny data]
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För ytterligare detaljer, se "Mata in tecken"
• Om Du använder en inbyggd titel kan du lägga till åtta tecken.
• Om Du använder en inbyggd titel utan tillägg, tryck åtta gånger på C för

att flytta markören till nummerfältet.
6. Tryck A efter inmatningen, för att lagra och återgå till ID funktionen.
• Textfältet kan bara visa fem tecken på samma gång, längre nummer

scrollas kontinuerligt från höger till vänster.

Visa ID information
Tryck D i funktionen ID för att scrolla bland lagrad information eller B för
omvänd ordning.
• Snabbstegning sker genom att hålla D eller B intryckt.
• Det som visas på displayen när du går ur ID funktionen visas också nästa

gång du går in i ID funktionen.

Redigera ID information
1. Gå in i ID funktionen där du vill redigera och ta fram uppgiften på

displayen.
2. Håll A intryckt tills markören blir synlig.
• Du kan även använda denna procedur för att redigera inbyggda titlar.
3. Tryck C för att flytta till det tecknet Du vill ändra.
4. Ändra tecknet.
• För ytterligare detaljer, se "Mata in tecken"
5. Tryck A för att lagra data och återgå till ID funktionen.

Radera ID information
1. Gå in i ID funktionen, och ta fram uppgifterna på displayen.
2. Håll A intryckt tills markören blir synlig.
3. Tryck B och D samtidigt för att radera informationen.
4. Mata in information eller tryck A för att återgå.

Personlig data
Funktionen Personlig data har utrymme i minnet för att lagra Ditt namn,
blodgrupp och födelsedata.

Visa Personlig data information
Tryck D eller B i funktionen Personlig data för att ändra något på diplayen i
följande ordning

• Namn displayen visas alltid först när du går in i funktionen Personlig
data.

Viktigt!
• I displayen för blodgrupp, visar textfältet blodgruppen (A, B, O, AB)

och nummerfältet visar Rh statusen (+ eller -). Om ingen blodgrupp
lagras (efter Du köpt klockan eller bytt batteri), visas "-" i textfältet
och nummerfältet visar "RH". Eftersom detta kan misstolkas som
"RH negativ", rekommenderar vi att Du lägger in rätt uppgifter.

• Använd funktionen Personlig data till dina egna uppgifter (namn, blod
grupp, födelsedata). När Du lagrat dina personliga uppgifter i klockan,
var försiktig med att låna ut klockan då dessa uppgifter kan, av
medicinsk personal, tro att dina data hör till personen som lånat klockan.

• Data i funktionen Personlig data raderas när du byter batteri. Var noga
med att mata in datan återigen när Du bytt batteri.

Mata in namn
1. Ta fram NAME-rutan i Personlig Data.
2. Tryck och håll inne A tills markören visas i

Textfältet.
3. Skriv ditt namn i Textfältet.
• Du kan skriva ditt namn med upp till 20

bokstäver.
• Använd B och D för att mata in tecken, och C

för att flytta markören. För ytterligare detaljer,
se "Mata in tecken"

• Du kan radera namnets nuvarande inmatning genom att trycka B och
C samtidigt.

4. När du skrivit in data trycker du A för att lagra och gå tillbaka till normal
"NAME"-ruta.

• Textfältet kan bara visa fem tecken på samma gång, längre nummer
scrollas kontinuerligt från höger till vänster.

Radera Telememo
1. Gå in i Telememo funktionen, och ta fram uppgifterna på displayen.
2. Håll A intryckt tills markören blir synlig.
3. Tryck B och D samtidigt för att radera informationen.
• Markören finns nu i text fältet, klar för inmatning.
4. Mata in information eller tryck A för att återgå.

ID Funktion
I ID funktionen kan Du lagra 20* sidor data, vilken
var och en innehåller en titel (såsom pass, kreditkort
etc.) och ett nummer. Data sorteras automatiskt i
alfabetisk ordning.
* ID funktinen delar minne med Telememo
funktionen. Detta betyder att antalet tillgäng-
liga sidor beror på hur mycket du matat in i
Telememofunktionen.

Viktigt!
ID funktionen är användbar till att lagra viktiga data som passnummer, licens-
nummer, kreditkortsnummer etc. Notera att dessa data kan missbrukas om Du
lånar ut klockan eller om den skulle bli stulen. På grund av detta rekommen-
derar tillverkaren att Du lagrar dessa data i kodad form.
Notera att CASIO COMPUTER CO., LTD kan inte hållas ansvarig för eventu-
ella förluster eller skador pga att lagrad information i klockan missbrukas.

Om titlar
• Denna klocka har tre inbyggda ID titlar: , ,

och  (Kreditkort). Du kan använda de tre inbyggda titlarna
som de är eller lägga till ytterligare åtta tecken till en befintlig titel
(t.ex. kreditkortföretag), eller byta den inbyggda titeln till något annat.

• Utöver de tre inbyggda titlarna kan Du lägga in egna titlar med upp till
åtta tecken.

• Du kan använda samma titel mer än en gång.

Automatisk sortering
Data inlagd i ID funktionen sorteras automatiskt efter titlarna. De tre in-
byggda kommer först därefter de övriga i bokstavsordning.

Kontroll av minneskapacitet
Håll B och D intryckt i ID funktionen för att visa hur
mycket minne som återstår. Värdet visar hur många
fler dataplatser (Telememo och ID) du kan lagra.
• Klockan har tre inbyggda ID titlar, som finns
förprogrammerade när du köper klockan och ställs
automatiskt in när batteriet byts ut. På grund av detta
visar minnet     (20-3) när klockan är nyinköpt och
när batteriet bytts ut.

Inmatning av nya data i ID funktionen
1. Tryck B eller D i ID funktionen tills displayen

visar en av de tre inbyggda titlarna eller dis-
playen ny data.
• Om meddelandet  visas i textfältet,

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

2. Tryck A och en markör visas i textfältet.

3. Använd D eller B för att visa en inbyggd titel
eller inmatning av ny titel (-----). Varje tryck på
B och D byter titel i följande ordning.

• De inbyggda titlarna ,  och  visas i ovan an-
givna ordning, med displayen för ny titel. Titlar Du tidigare skapat visas ej.
• Om du vill lagra en egen titel, välj -----.
4. Tryck C och en markör visas i textfältet.
5. Mata in en titel i textfältet och ett nummer i nummerfältet.

• Du kan mata in åtta bokstäver i textfältet, och 12 siffror i nummerfältet.
Använd B och D för att mata in tecken, och C för att flytta markören.
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Mata in blodgrupp
1. Ta fram  -rutan i Personlig Data.
2. Tryck och håll inne A tills blodgrupp ABO visas
3. Tryck B eller D för att gå igenom de olika

blodgrupperna som tillgängliga, i följande ord
ning.

4. Tryck C för att gå vidare till specificering av Rh status.
• I detta läget visas aktuell Rh status (-- eller +) blinkande.
5. Tryck B eller D för att välja antingen -- (negativ) eller + (positiv).
6. Efter att data matats in tryck A för att lagra och återgå till normal 

display.

Mata in födelsedata
1. I funktionen Personlig data visa displayen

.
2. Tryck A, då blinkar årtalssiffrorna.
3. Tryck C för att ändra valet enligt följande.

4. Tryck D för att öka siffrorna och B för att minska. Genom att hålla någon
av knapparna intryckt aktiveras snabbstegning.

• Årtalet kan ställas in mellan 1900 och 2039.
5. Efter att data matats in tryck A för att lagra och återgå till normal 

display.

Alarm
När dagliga alarmet är aktiverat, ljuder en signal i 20
sekunder på den förinställda tiden dagligen. Tryck
på valfri tangent för att stoppa larmet. När timsignalen
är aktiverad ljuder en signal varje hel timme.

Att ställa in alarmtid
1. Tryck A i funktion "Alarm" tills siffrorna för

timmar börjar blinka. De blinkar för de är valda.
2. Tryck C för att skifta displayen enligt nedan:

3. Tryck D för att öka värdet. Håll inne för snabbstegning.
• Formatet på alarmet (12 eller 24 timmar) beror på vilken inställning Du

gjort för normal tidvisning.
• När alarm ställs in med 12-timmars format, tänk på att kontrollera

inställningen förmiddag/eftermiddag.
4. När Du ställt in tiden, tryck A för att återgå till alarmfunktionen.

Alarm/timsignal till/från
Tryck på D i funktionen för alarm för att ändra status på alarm och timsignal
i följande ordning:

(Indikator för Alarm/indikator för timsignal)

Alarmtest
Håll B intryckt för att få larmet att ljuda.

Stoppur
Funktionen stoppur gör det möjligt att mäta tid,
mellantider och två sluttider.
Stoppuret kan mäta tid upp till 23 timmar, 59 minu-
ter, 59 sekunder och 99 hundradelar.

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

på D igen.
3. Tryck B för att nollställa stoppuret.

Mätning av mellantider
1. Tryck D för att starta tidtagningen.
2. Tryck B för att visa mellantiden. Tidtagningen fortsätter internt.
3. Tryck B för att ta bort mellantiden och återfå visningen av tidtagningen.
4. Tryck D för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck B för att nollställa stoppuret.

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

Mata in tecken
Nedan visas hur inmatning ska ske av tecken i funktionerna Telememo, ID
och Personlig data.

Mata in bokstäver
1. När markören blinkar i textfältet, använd D och

B för att scrolla bland tillgängliga bokstäver,
siffror och symboler i följande ordning.

• Genom att hålla någon av knapparna intryckt aktiveras snabbstegning.
• Du kan skriva in Japanska tecken (katakana), Engelska alfabetet, siffror

och symboler i textfältet. En komplett lista över vilka tecken som finns
kan Du se i Teckenlistan sist i manualen.

2. När det tecken du vill ha visas i markörpositionen, tryck C för att flytta
markören åt höger.

3. Repetera steg 1 och 2 tills texten är klar.
• I textfälten i Telememo och ID funktionen kan åtta bokstäver matas in.

När markören är på bokstav åtta i dessa funktioner flyttas markören
därefter till nummerfältet. När markören är på nummerfältets läge tolv
flyttas markören därefter till textfälets första tecken.

• Du kan enbart mata in siffror och mellanslag i nummerfältet. Varje tryck
på D eller B ändrar inmatningen vid markören i följande ordning:

•Om ingen knapp trycks in under ca två minuter medans markören visas
i displayen, återgår klockan automatiskt till normal visning (ingen markör).
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