
• Tryck C för att växla mellan klockans funktioner.
• Tryck L (D i Stoppursfunktionen) för att tända belysningen i ca 2 sekunder.

Bruksanvisning
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2223

Tidvisning

Exempel 1
Följande exempel visar hur ett RUN kan bestå av flera lagrade dataposter.

Exempel 2
Om du endast gör en tidtagning utan mellantider sparas ett RUN med endast en
lagrad datapost.

Mätning av tid
1. Tryck L för att starta tidtagningen.
2. Tryck B för att stoppa tidtagningen.
• Du kan fortsätta tidtagningen genom att trycka på L igen.
3. Tryck B för att nollställa stoppuret.

Mätning av tid- och mellantider
1. Tryck L för att starta tidtagningen.
2. Tryck L för att visa mellantiden. Tidtagningen fortsätter internt i klockan.
• Efter 5 sekunder visar displayen pågående tidtagning igen. Du kan repetera

steg 2 så många gånger du önskar tills alla 500 dataposter är upptagna.
När minnet är fullt visas "FULL" på displayen och klockan
kan inte lagra fler dataposter.

4. Tryck B för att stoppa tidtagningen. Tiden på displayen sparas som Sluttid.
5. Tryck B för att nollställa stoppuret.

Spara ny tidtagning (RUN)
När du nollställt Stoppuret, tryck och håll inne B tills RUN-numret ökar med en
siffra. Då sparar du den nya tidtagningen som ett nytt RUN och de gamla finns
kvar i minnet.

Tidvisning

Inställning av tid
1. Tryck och håll inne A i Tidvisningsfunktionen

tills sekundvisningen börjar blinka.
2. Tryck C för att ändra funktion i

följande ordning:
Sekunder–Sommartid (DST)–Stadskod
–Timmar–Dag–Månad–År–12/24-Minuter
Blinkande siffror kan ändras.

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.

• Du kan välja en av 27 stadskoder till
din lokala tid.

• Om du vill ändra din lokala tidszon måste du först välja stadskod, sedan kan du
aktivera/avaktivera Sommartid (DST).

• När Du väljer stadskod, tryck D (framåt) eller B (bakåt) för att scrolla.
• Tryck C för att aktivera( )/avaktivera( ) Sommartid. Om du väljer

sommartid i din lokala tidszon ändras även Världstid.
• Tryck D för att skifta mellan 12- eller 24-timmars tidvisning. När

12-timmars tidvisning är valt visas P (pm) eller A (am) beroende på tid på
dygnet. (pm=eftermiddag/am=förmiddag).

• Använd D (framåt) och B (bakåt) för att ändra inställningar.
5. Tryck A när inställningen är klar.

Bakgrundsbelysning/Illuminator
Tryck på L (D i Stoppursfunktionen) för att tända bakgrundsbelysningen
i ca 3 sekunder.
• Bakgrundsbelysningen släcks när ett alarm aktiveras.

Stoppur

Med stoppuret kan du mäta tid och mellantider.
Stoppuret kan mäta tid upp till 59 timmar, 59 mi-
nuter och 59 sekunder. Varje tidtagning kan lag-
ras i klockans minne för att sedan visas igen. Upp
till 500 dataposter kan lagras i minnet. Varje lag-
rad post kallas ett RUN (eng: ett löp, varv), och
innehåller all data såsom tid, mellantid och slut-
tid. Du kan visa varje lagrad tidtagning närsom-
helst med Tidminnefunktionen.

Den första timmen av pågående tidtagning räk-
nas tiden med 1/100 noggranhet. Efter passerad
timme i sekunder.

Stoppur Tidminne Världstid Alarm

Sommartid indikator (DST)

Timmar

Minuter

Sekunder

PM indikator

Månad

Dag
Veckodag

Funktions indikator

RUN-nummer

Minuter

Sekunder

1/100 sekund

Upp till 1 timme Efter 1 timme

 Lagrad data  Lagrad data  Lagrad data

 Start
 1 set  1 set  1 set

Stop och
nollställning

1:a Tid/
Mellantid

 1 RUN

2:a Tid/
Mellantid

Start
1 set = 1 RUN

Lagrad data

Stop och
nollställning

Minuter

SekunderTimmar

Tidtagning

Mellantid

1/100 sekund

Tidtagning

Mellantid

Sekunder

Minuter



© KETONIC AB / WINLÖF & CO 2000-10-09 – EFTERTRYCK FÖRBJUDES!

• Impor• Impor• Impor• Impor• Import and trt and trt and trt and trt and trade in the neade in the neade in the neade in the neade in the new age!w age!w age!w age!w age!

Radera ny tidtagning (RUN)
Om du inte vill spara den nya tidtagningen låter du den vara. Nästa gång du gör
en tidtagning ersätts den gamla med det nya RUN-numret.

Radera ny och föregående tidtagning (RUN)
När du nollställt stoppuret tryck och håll inne A tills RUN-numret minskar med en
siffra. Nästa gång du startar en ny tidtagning ersätts det gamla RUN-numret med
din nya tidtagning.

Radera RUN Data
Du kan endast radera den senast lagrade RUN. Om du har 5 lagrade RUN måste
du ta bort RUN 5 först, sedan RUN 4, RUN 3 osv.
• För att radera data tryck och håll inne A för att minska RUN med en siffra.

Nästa gång du startar en ny tidtagning ersätter den vald RUN.
Det kan ta lång tid att radera all data om du har många lagrade poster.

Tidminne
Tidminnefunktionen används för att visa och
radera lagrade tidtagningar (RUN).

Visa lagrade tidtagningar
1. Tryck B i Tidminnefunktionen för att scrolla

mellan RUN-numren enligt följande:
Nyaste RUN – Näst nyast RUN – RUN 1 osv.
Varje lagrad RUN har ett datum då
tidtagningen gjordes.

• RUN-nummren tilldelas automatiskt
till varje tidtagning.

2. När du scrollat fram till det RUN-nummer inne-
hållande den tidtagningsdata du vill visa, tryck
D för att visa "Bästa Tid". Varje tryck på D
scrollar genom de olika lagrade
tiderna i ett RUN, såsom tid- och mellantider.
Tiderna visas enligt följande:

RUN-nummer och ett datum – Bästa Tid – Varv 1 – Varv 2 – Sista Varvet
• Klockan kan lagra upp till 341 "Bästa Tid". När du överstigit 341st kommer

resten att lagras utan "Bästa Tid"-data.

Radera alla tidtagningar (RUN)
Tryck och håll inne A tills klockan ger signal och meddelandet "CLR" visas på
displayen. Då är all lagrad data raderad.
• Du kan endast radera data i Tidminnefunktionen om tidtagningen är noll-

ställd i Stoppursfunktionen.
• Om meddelandet "ERROR" blinkar på displayen behövs klockans batteri

bytas ut. Kontakta din återförsäljare för byte av batteri. Medan "ERROR"
blinkar på displayen kan du inte använda Stoppursfunktionen eller
Tidminnefunktionen.

Världstidsfunktion
Världstidsfunktionen visar aktuell tid i 27 städer
(30 tidszoner).
• För information om stadskoder – se kodtabell

på denna sida.
• Tiden i Tidvisningsfunktionen och Världstids-

funktionen är synkroniserade med varandra,
förutom Sommartiden. Om Du ändrar tiden för
en stad, ändras även de andra tidzonerna i
Världstidsfunktionen.

• Världstidfunktionen har sin egen
Sommartidsinställning.

Visa Tid i annan tidszon
Tryck D (framåt) och B (bakåt) i Världstidfunktionen
för att scrolla bland stadskoder.

• Du kan ställa in ett alarm i Alarmfunktionen som baseras på vilken tidzon
som helst i Världstidsfunktionen. Håll inne för snabbstegning.

Sommartid (DST)
Tiden justeras automatiskt 1 timme vid sommartid. Du kan ställa in sommartid
individuellt för olika tidszoner.

Sommartid eller Vintertid
1. Tryck D (framåt) eller B (bakåt) för att välja vilken tidszon du vill aktivera/

avaktivera sommartid.
2. Tryck och håll inne A för att växla mellan Sommartid eller Vintertid.

Alarm

När Dagligt alarm är aktiverat ljuder alarmsignalen 20 sekunder på inställd tid
varje dag. Tryck på valfri knapp för att stänga av alarmsignalen. När timsignalen
är aktiverad ljuder en kort signal varje hel timme.
• Tryck D för att testa alarmet.

Att ställa in alarmtid
1. Tryck och håll inne A i Alarmfunktionen tills siffrorna för timmar börjar blinka.
• Nu är alarmet automatiskt aktiverat.
2. Tryck C för att skifta displayen enligt följande:

Timme – Minut
3. 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).
4. När alarmtiden är inställd, tryck A.

Alarm/timsignal till/från
I Alarmfunktionen, tryck D för att välja alarm eller timsignal enligt följande:

Stadskod Världstid

Sommartid indikator (DST)

Lokal tid

Funktions indikator

Timmar : Minuter

Sommartid
indikator (DST)

Aktuell tid

Alarm indikator

Timsignal indikator

GMT
differens

Stads-
kod

Stad Stora städer i samma tidszon

Tidtagningsdatum

RUN-nummer

Fuktions indikator

Båda PÅ Båda AV Endast Dagligt Alarm Endast Timsignal


