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· Tryck C för att växla mellan klockans funktioner.
· Klockan återgår automatiskt till normal Tidvisning om ingen knapp trycks

in efetr några minuter.
· Tryck B för att tända bakgrundbelysningen.
· Tryck C för att återgå till normal tidvisning.
· Upprepad användning av beslysningen förkortar batteriets livslängd.

Normal Tidvisning
Tryck D i Tidvisningsfunktionen för att växla mellan funktionerna.

Inställning av DIGITAL tid och datum
1. Tryck och håll inne A tidvisningsfunktionen.
2. Tryck C för att ändra valen i följande ordning.

Sekunder–Timmar–Minuter–12/24-timmarsläge–År–Månad–Datum
3. Tryck D för att nollställa. Om Du trycker D när sekundsiffrorna är inom 30

till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är
inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.

4. När någon siffra blinkar, tryck D för att mata in siffran. För snabbstegring,
håll ned D.

5. När Du ställt in tid och datum, tryck A för att återgå till normal tidvisning.
• Veckodagen ställs automatiskt in efter datum.
• Datum kan ställan 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.

Bakgrundbelsysning/Illuminator
I alla funktioner, tryck B för att tända bakgrundbelysningen.
Bakgrundsbelysningen är tänd i ca 2 sekunder.
• Bakgrundbelysningen släcks automatiskt vid alarmsignal.

Alarm
3 av varandra oberoende alarm kan ställas in.
Du kan ställa alarmet med timme, minut. När
alarmet är aktiverat, ljuder en signal i 20 sekun-
der på den förinställda tiden. När den dagliga
timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje
hel timme. Tryck på valfri tangent för att stänga
av alarmsignal.

Att ställa in av alarmtid
1. Tryck D i Alarm funktionen för att välja
vilket alarm du vill ställa alarmtid för:
Alarm 1–Alarm 2–Alarm 3–Timsignal
2. Vi valt alarm (1–3), tryck och håll inne A
tills timsiffrorna börjar blinka.
• Alarmet är nu aautomatiskt aktiverat.
3. Tryck C för att växla mellan inmatnings-
funktionerna
Timme–Minut–On/Off

Tidvisning Alarm TimerStoppur Inställning analog
tidvisning

3.Tryck D för att öka och B för minska värde. Håll inne för snabbstegning.
• När on/off är valt, tryck D för att aktivera/avaktivera. Föjande symbol
visas på displayen när alarmet är aktiverat 

4.För att återgå till normal tidvisning, tryck A.

Timsignal på/av
1. Tryck D i Alarmfunktionen för att välja funktio-
nen Daglig Timsignal.
2. Tryck och håll inne A tills 00 siffrorna börjar
blinka.
• Nu är timsignalen aktiverad.
3. Tryck D för att aktivera/avativera.
Följande symbol visas på diplayen när timsignalen
är ativerad .

Ändra alarmsignal
Håll ned D i Alarmfunktionen för att ändra alarmsignal.

Test av alarm
Håll ned D i Tidvisningsfunktionen för att testa alarmet.

Stoppur
I Stoppuret kan Du mäta varvtid, deltid och två
sluttider. Mättiden är 59 minuter, 59 sekunder och
99 hundradelar.

Mätning av varvtid
1. Tryck D för att starta stoppuret.
2. Tryck D för att stoppa.
• Du kan återuppta tidtagningen genom att trycka D
igen.
3. Tryck A för att nollställa mellantiden och fort-
sätta tidtagningen på displayen.
• Du kan repetera steg 2 och 3 hur många gånger du
vill.
4. Tryck D för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck A för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter två sluttider
1.Tryck D för att starta stoppuret.
2.Tryck A  när den förste löparen

passerar mållinjen och registrera
sluttiden.

3.Tryck D när den andre löparen
passerar mållinjen.

4.Tryck A  för att visa den andre
löparens sluttid på displayen.

5.Tryck A igen för att nollställa.
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Timer
Timern kan ställas inom tiden av 1 sekund till 60
minuter. När nedräkningen nått noll, ljuder en sig-
nal i 10 sekunder, eller tills någon knapp trycks in.

Inställning av Timer
1. Tryck A i Timer funktion.
2. Tryck C för att ändra valen i följande ordning:
Minuter–Sekunder
3. Tryck D för att öka och B för att minska – håll
inne för snabbstegning.
• För att ställa Timern på 60 minuter, ange in 00'00.
4. För att återgå till Timer funktion, tryck A.

Användning av Timern
1. Tryck D i Timerfunktion för att starta timern.
2. Tryck D igen för att stoppa.
• Du kan fortsätta nedräkningen genom att trycka
D.
3. Stoppa Timern och tryck A tills nedräknings-
tiden återställs till sitt ursprungsvärde.

Analog tidvisning
Om tiden som visas på den digitala displayen ej
överensstämmer med den analoga tidvisningen, an-
vänd denna funktione för att justera analog tid-
visning.

Inställning av analog tidvisning
1. Tryck och håll inne A  i Analog tidvisnings-
funktion. Den digitala tiden blinkar på displayen.
2. Tryck D för att justera tiden – håll inne för snabb-
justering.
3. Vid önskad analog tidvisning, tryck A  för att
återgå.
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