
Bruksanvisning

GS-300

• Tryck C för att växla mellan klockans funktioner.
• Tryck och håll inne C i ca 2 sekunder för att aktivera Stoppursfunktionen.

Det finns 2 stoppur i Stoppursfunktionen – tryck C för att växla mellan dem.
• Klockan återgår automatiskt till normal Tidvisning om ingen knapp trycks in

efter några minuter.
• Tryck D för att tända bakgrundsbelysningen.
• Tryck och håll inne C i ca 2 sekunder för att återgå till normal tidvisning.

Normal Tidvisning
I Tidvisningsfunktionen, tryck B för att växla mellan 12/24-timmarsvisning.

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

Sekunder–Timmar–Minuter–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 B för att ändra – håll inne för snabbstegning.
5. När Du ställt in tid och datum, tryck A för att återgå till normal tidvisning.

• 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.

Bakgrundsbelysning/Illuminator
I alla funktioner, tryck D för att tända bakgrundbelysningen.
Bakgrundsbelysningen är tänd i ca 4 sekunder.
• Bakgrundbelysningen släcks automatiskt vid alarmsignal.

Stoppur
Stoppuret lagrar automatiskt de 5 bästa mellan/varvtiderna i minnet – tillsam-
mans med varvnumret. Lagrade mellantider kan kontrolleras i Resultatfunktionen.

STOPPUR 1
Mäter tiden som ett "standardstoppur" – tid och mellantider.

STOPPUR 2
Mäter tiden på 2 bilar/löpare etc samtidigt.

Välja stoppur
Tryck C för att växla mellan Stoppur 1 och 2 – beroende på vilken modell av
klocka du har visas antingen CAR1 / CAR 2 eller STW1 / STW2 på displayen.

Tidvisning Alarm Stoppur 1Analog Stoppur 2

STOPPUR 1
Mäter tiden som ett "standardstoppur" – tid och mellantider.

Mätning av tid – STOPPUR 1
1. Tryck B för att starta stoppuret.
2. Tryck B för att stoppa tidtagningen.
• Du kan återuppta tidtagningen genom att trycka B igen.
3. Tryck A för att nollställa.
• Du kan repetera steg 2 och 3 hur många gånger du vill.

Mätning av mellantid – STOPPUR 1
1. Tryck B för att starta stoppuret.
2. Tryck A för 1:a mellantiden.
• Du kan upprepa steg 1 och 2 så många gånger du önskar.
3. Tryck B för att stoppa tidtagningen.
4. Tryck A för att nollställa.
• Sluttiden visas nu på displayen, denna sluttid är ej lagrad i minnet som en

mellantid – för att lagra tiden – tryck och håll inne A och tryck på B.

STOPPUR 2
Mäter tiden på 2 bilar/löpare etc samtidigt. Du kan också mäta mellantider och
kontrollera tidsskillnad.
• STOPPUR 2 är kontruerat att mäta tid på 2 bilar/löpare etc som startar vid olika
tillfällen. Noggrann mätning är ej möjlig när båda startar eller passerar/går i mål
samtidigt.

Mätning av tid – STOPPUR 2
I exemplet kan BIL lika gärna vara en löpare/båt/etc.
1. Tryck B för att starta stoppuret för BIL 1.

Tiden för denne visas i den övre displayen.
2. Tryck A för att starta stoppuret för BIL 2.

Tiden för denne visas i den övre displayen.
3. Tryck B när BIL 1 passerar tidslinjen.
4. Tryck A när BIL 2 passerar tidslinjen.
• Tidsskillanden mellan dessa visas nu på displayen i ca 2 sekunder.
Efter detta visas varje mellantid i ca 4 sekunder.
• Om mellantiden för BIL 2 är bättre än för BIL 1 visas tiden negativt värde.
• Om tidsskillanden är mer än 10 minuter – visas [ -- -- -- ] i stället för tiden.
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• Tryck A eller B för att stoppa tidtagning. Sluttiden visas på displayen när du
håller inne A eller B, sluttiden är ej lagrad i minnet. Om du vill lagra sluttiderna i
minnet – tryck och håll inne A eller B och därefter A eller B för att stoppa tidtag-
ning.

Resultat
I Resultatfunktionen kan du kontrollera och läsa av mellantider och varvnumer.
De resultat som finns lagrade i minnet är från sista tidtagningen – antingen med
STOPPUR 1 eller STOPPUR 2.
Om du vet längden i kilometer på varvet kan du kalkylera hastigheten.
Längdvärdet kan antingen matas in i klockan före eller efter tidtagningen.

Att ställa in längden på ett varv
1. Tryck och håll inne A tills kilometersiffrorna blinkar på displayen.
2. För att flytta markören mellan hel kilometer och decimal – tryck C.
3. För att lagra värdet – tryck A.

Visa resultat
Tryck B för att scrolla mellan de 5 bästa mellantiderna. Tryck och håll inne A för att
visa medelhastigheten under aktuellt varv. Tryck åter A för att återgå till mellanti-
den.
• Tryck B för att visa medelhastigheten för nästa mellantid.
• Om medelhastigheten är 1000 km/tim eller mer – visas [ E r r ] på displayen.

Växla mellan normal tidvisning och världstid
Tryck och håll inne B i Världstidsfunktionen. Analog tidvisning justeras nu auto-
matiskt.

Alarm
När dagligt alarm är aktiverat, ljuder en alarmsignal
under ca 20 sekunder på inställd tid. När timsignalen
är aktiverad ljuder en kort signal varje hel timme.
Tryck på valfri tangent för att stänga av alarmsignal.

Att ställa in alarmtid
1. Tryck och håll inne A tills siffrorna för timmar bör-
jar att blinka.
Alarmet aktiveras nu automatiskt.
2. Tryck C för att växla mellan timmar och minuter.
3. Tryck D för att öka och B för minska värde – håll
inne för snabbstegning.
4. För att avsluta, tryck A.

Timsignal på/av / Alarmsignal på/av
Tryck B i Alarmfunktionen enligt följande:

Test av alarm
Tryck och håll inne B i Alarmfunktionen.

Analog tidvisning
Om tiden som visas på den digitala displayen ej överensstämmer med den analoga
tidvisningen, använd denna funktion för att justera analog tidvisning.

Inställning av analog tidvisning
1. Tryck och håll inne A i Analogfunktionen. Den digi-
tala tidvisningen blinkar på displayen.
2. Tryck D för att justera tiden – håll inne för snabb-
justering.
• Tryck B samtidigt som du trycker D så kommer vi-
sarna att flyttar medurs tills du avbryter med tryck på
B eller F.
3. Vid önskad analog tidvisning, tryck A för att återgå.

Lycka till med ditt nya armbandsur!

Att ställa radera lagrad data
Varje gång som du på nytt påbörjar en tidtagning, raderas resultatminnet.
För att manuellt radera, tryck och håll inne B och D i Resultatfunktionen tills          [
C L R ] visas på displayen.

Världstid

Att ställa in världstid
1. Tryck och håll inne A tills siffrorna för timmar börjar
att blinka.
Alarmet aktiveras nu automatiskt.
2. Tryck C för att växla mellan timmar och minuter.
3. Tryck D för att öka och B för minska värde – håll
inne för snabbstegning.
4. För att avsluta, tryck A.
• Sekundvisningen är synkroniserad med normal tid-
visning.
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