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Tidvisning

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

Timmar – Minuter – 12/24-timvisning –
Sekunder – Dag – Månad – År

3. Vid sekundinställning, tryck E för att nollställa. Om
Du trycker E när sekundsiffrorna är
inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut
läggs till. Om sekundsiffrorna är inom
00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.

4. När någon siffra blinkar (förutom sekunder), tryck
E för att öka värdet, B för att minska.

• När 12/24-timmarsvisning blinkar, tryck E för att
ändra.

• Håll knappen intryckt för snabbstegning, (förutom sekunder och 12/24-
timvisning).

• När 12-timmars formatet är valt visas indikering med P för pm tider. Det finns
ingen indikering för am tider.

5. När Du ställt in tid och datum, tryck A för att återgå till normal tidvisning.

Belysning

Autolight funktion
När autolight funktionen är aktiverad tänds belysningen automatiskt när klockan
vrids mer än 40o från paralellt läge mot marken.

€ Det kan hända att bakgrundsbelysningen inte tänds på grund av att vinkeln mot
marken ej är parallell – se bilden nedan.

€ Statisk elektricitet och magnetfält kan göra att belysning inte fungerar korrekt.

Att aktivera/avaktivera Autolight-funktionen

Tidvisning TimeralarmStoppur Alarm

För att aktivera auto light-funktionen, tryck och håll inne E i ca 1 sekund.
När funktionen är aktiverad visas autolight-indikatorn.
€ Tryck D i tidvisnings- och alarmfunktionen eller E i timeralarm- och stoppurs-

funktionen för att tända belysningen i ca 2 sekunder.

EL Alarm
När EL Alarmet är aktiverat, blinkar belysningen samtidigt som signal ges vid in-
ställd tid, timsignal och efter timeralarmets nedräkning.

EL Alarm på/av

€ Tryck och håll inne B i tidvisningsfunktionen tills EL Alarmindikatorn visas (EL
Alarm på) eller försvinner (EL Alarm av) på klockans display.

Stoppur
I Stoppuret kan Du mäta varvtid, deltid och två sluttider. Mättiden är 23 timmar, 59
minuter och 59.99 sekunder. Du kan använda EL-belysningen när stoppuret är igång.

Mätning av varvtid
1. Tryck D för att starta stoppuret.
2. Tryck D för att stoppa.
3. Tryck D för att återuppta tidtagningen
4. Tryck D för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck B för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter deltid
1. Tryck D för att starta stoppuret.
2. Tryck B för deltid
3. Tryck B för fortsatt tidtagning
4. Tryck D för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck B för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter två sluttider
1. Tryck D för att starta stoppuret.
2. Tryck B när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck D när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck B för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck B igen för att nollställa.

€ Tryck C för att växla mellan klockans funktioner.
• Tryck D för att tända belysningen i Tidvisnings- och Alarmfunktionen
• Tryck E för att tända belysningen i Timeralarm- och Stoppursfunktionen

VeckodagMånad Dag

PM
indikator

Timmar
Minuter

Sekunder

Parallelt mot marken Mer än 15o för högt Mer än 15o för lågt

Autolightindikator

Tryck och håll inne E

PÅ AV

EL-alarmindikator

Tryck och håll inne B

Funktionsindikator
1/100
sekunder

Timmar
Minuter

Sekunder

PÅ AV



• Import and trade in the new age!

© KETONIC AB / WINLÖF & CO 10 1999 – EFTERTRYCK FÖRBJUDES!

Timer alarm
Timern kan ställas inom tiden av 1 sekund till 24 timmar. När nedräkningen nått
noll, ges signal 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: Timmar–Minuter–Sekumder
3. Tryck E eller B för att mata in siffror,

håll intryckt för snabbstegning.
• För att ställa Timern på 24 timmar, ange

0:00'00
4. Tryck A för att återgå till Timerfunk

tion.

Timer-alarm
1. Tryck D i Timer-alarmfunktion för att starta timeralarmet.
2. Tryck D igen för att stoppa.
€ Du kan fortsätta nedräkningen genom att trycka D.
3. Stoppa Timer-alarmet och tryck B, nedräkningstiden återställts till sitt ursprungs-

värde.
€ 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.

Automatisk repetition på/av
1. Tryck och håll inne A i Timer-alarmfunktionen. Timsiffrorna blinkar då i displayen.
2. Tryck D för att växla på/av.
3. Tryck A för att återgå till timer-alarmfunktionen

€ När nedräkningen nått noll och den automatiska repetitionen är aktiverad, ljuder
alarmet, men timern startar igen automatiskt. Du kan stoppa Timern genom att
trycka D, och manuellt återställa tiden genom att trycka B.

• Om Du ställer in en tid på 10 sekunder eller mindre och har Auto-repetition
aktiverad signalerar alarmet endast en sekund (normalt 10 sekunder).
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Alarm
När dagliga alarmet är aktiverat, ges signal i 20 sekunder på den förinställda tiden
dagligen. Tryck på valfri tangent för att stoppa alarmet. När Timsignalen är aktive-
rad 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.
€ Detta aktiverar det dagliga alarmet automatiskt.
2. Tryck C för att skifta displayen enligt följande: Timmar – Minuter
3. Tryck E för att öka värdet och B för att minska, håll inne för snabbstegning.
4. Tryck A för att återgå till alarmfunktionen.

Dagligt alarm av/på och Timsignal av/på
Tryck B i Alarmfunktionen för att dagligt alarm och timsignal.

• Indikatorn för alarm på (ALM), indikatorn för Timsignal på (SIG) visas på
displayen i alla funktioner när när de är aktiverade.

Test av alarmsignal
Tryck och håll inne E i Alarmfunktionen för att få alarmsignal.
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