
Bruksanvisning

Tryck C för att växla mellan klockans funktioner.
Tryck L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 3 sekunder.

Tidvisning
• Tryck D för att växla 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).

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)-Timmar–
Minuter–År–Månad–Dag
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.

• Om Sommartid är valt (indikeras med DST),
tryck D för att aktivera(ON)/avaktivera(OF).

Tiden justeras automatiskt 1 timme
vid Sommartid.

4. Varje tryck på D ökar en enhet – håll inne
för snabbstegning. B minskar.

5. Tryck A när inställningen är klar.
• Veckodagen ställs in automatiskt till datumet.

Bakgrundbelysning/Illuminator
Tryck på L för att tända bakgrundbelysningen i ca 3 sekunder.
• Bakgrundbelysningen släcks när ett alarm aktiveras.

Dagnedräkning
Med Dagnedräkningsfunktionen kan du räkna antalet dagar, från aktuellt datum i
Tidvisningsfunktionen till en viss händelsedag. Klockan har 5 olika Dagnedräknare,
dvs 5 olika händelsedagar om man vill.
Varje Dagnedräknare kan ha en text på 8-tecken. När en inställd händelsedag
matchar aktuellt datum, blinkar [DAYS]-indikatorn på displayen i Tidvisnings-
funktionen. Om Du befinner dig i Dagnedräkningsfunktionen blinkar [DAYS] en-
dast på den av de 5 olika händelsedagarna som matchar aktuellt datum.

Kontroll av
Dagnedräknare
Tryck D i Dagnedräk-
ningsfunktionen för att
scrolla framåt och B
för bakåt.

Inställning av Händelsedag
1. Tryck D (framåt) eller B (bakåt) i Dagnedräknarfunktionen för att välja vilken

dagnedräknare du vill ställa in.
2. För att skriva text, tryck och håll inne A tills den blinkande markören visas i

textfältet.
3. Tryck C för att växla mellan följande:

1:a tecknet – 8:e tecknet – År – Månad – Dag
Håll inne för snabbförflyttning.

4. När du är i textfältet tryck D eller B för att ändra tecken, håll inne för
snabbstegning.

• Tryck D och B samtidigt för att ange dagens datum. CLR visas innan
dagens datum.

6. Tryck A för att spara inställningar.
• Textfältet på displayen kan endast visa tre tecken åt gången. Vid längre text

scrollas texten från höger till vänster. Sluttecknet på texten indikeras med " ".

Tidvisning VärldstidAlarm Stoppur

Tryck

Telememo

Modul
2248/2266
2276/2278
2286/2288

[ Modul 2248 ]

[ Modul 2278 ] [ Modul 2276] [ Modul 2266]

[ Modul 2286 ] [ Modul 2288 ]

Dagnedräknare

Funktionerna för alla modellerna angivna ovan är
identiska. Dock visas illustrationerna för modul 2248
i denna bruksanvisning.

– Lycka till med din nya klocka!.....
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Inställning av alarm
1. I Alaramfunktionen tryck D för att välja det alarm du önskar ställa in.

Alarm 1 Alarm 2 Alarm 3 Alarm 4 Alarm 5

Timsignal

2. Tryck och håll inne A tills Timmar blinkar på displayen. Alarmet aktiveras
nu automatiskt.

3. Tryck C för att ändra funktion enligt följande: Timmar–Minuter
4. När timmar- eller minut-siffrorna blinkar på displayen, tryck D för att öka och

B för att minska, håll inne för snabbstegning.
5. Tryck A för att avsluta.

Att stoppa alarmsignalen
• Tryck valfri knapp för att stoppa alarmet.

Alarm- och timsignal till/från
1. I Alarmfunktionen, tryck D för att välja det alarm du önskar aktivera/avaktivera

eller Timsignalen.
2. Tryck B för att aktivera/avaktivera.

Testa alarmet
I Alarmfunktionen, tryck och håll inne B för att testa alarmsignal.

Stoppur
Stoppuret erbjuder dig tidtagning, mellantid och första och andra i mål.  Stopp-
uret kan mäta tid upp till 23 tim, 59 min och 59.99 sekunder.

Mätning av tid
1. Tryck D för att starta tidtagningen.
2. Tryck D för att stoppa tidtagningen.

• Du kan fortsätta tidtagning med D.
3. Tryck A för att nollställa stoppuret.

Mätning av mellantider
1. Tryck D för att starta tidtagningen.
2. Tryck A för att visa mellantiden.

ˇ Tidtagningen fortsätter internt.
3. Tryck A för att ta bort mellantiden och

återfå visning av tidtagning.
4. Tryck D för att stoppa tidtagning.
5. Tryck A för att nollställa stoppuret.

Mätning av två sluttider.
1. Tryck D för att starta tidtagningen.
2. Tryck A när den förste passerar "mållinjen"

och notera tiden.
3. Tryck D när den andre passerar.
4. Tryck A för att visa sluttiden på den andre.
5. Tryck A igen för att nollställa stoppuret.

Världstid
Denna klocka kan visa tiden för två tidszoner.

Att ställa in tiden i tidszon 2
Tryck D för att öka tidsskillanden med 30 minuter
och B för att minska med 30 minuter.
• Håll inne för snabbstegning
• Tryck A för att fastställa angiven tid.

Telememo
25 namn med telefonnummer kan lagras i klockans minne.
Lagrade dataposter i klockans minne sorteras automatiskt i bokstavsordning.

Att mata in ny uppgift
1. Tryck in D (framåt) eller B (bakåt) i

Telememofunktionen för att välja en tom
minnesplats.
• Om en tom plats inte visas är minnes-
platserna slut och du måste radera någon
gammal datapost innan du kan lagra en ny.

2. Tryck och håll inne A tills den blinkande mark-
ören visas på displayen.

3. Tryck D eller B för att ändra tecken. Markören
ändrar tecken i följande sekvens:
Mellanslag–A till Z–0 till 9–Punkt–Bindestreck
• Håll inne för snabbstegning.

4. Tryck C för att flytta markören till
nästa position.
1:a siffran – 8:e siffran (textområde)
12:e bokstaven – 1:a siffran (sifferområde)

5. Repetera steg 3 och 4 tills din text är kom-
plett.

• Du kan mata in upp till 8 tecken i namnfältet.
6. När du är färdig med namnet, tryck C för att

komma till nummerfältet.
7. Tryck D för att ändra tecken i följande ordning:

Bindestreck–0 till 9–Mellanslag
8. För att flytta markören till nästa position,

tryck C.
9. Repetera steg 7 och 8 tills du matat in hela

telefonnumret.
10. För att lagra posten, tryck A.

Visa lagrad post
Tryck D (framåt) eller B (bakåt) i Telememofunktionen för att scrolla mellan lag-
rad post, håll inne för snabbstegning.

Att ända lagrad post
1. Scrolla fram till den post du vill ändra med D eller B.
2. Tryck och håll inne A tills den blinkande markören visas i namnfältet.
3. Tryck C för att flytta markören till det tecken du vill ändra.
4. Tryck D eller B för att ändra till rätt tecken.
5. Avsluta med att trycka A.

Att radera post i Telememo
1. Scrolla fram till den post du vill radera med D eller B..
2. Tryck och håll inne A tills den blinkande markören visas i namnfältet.
3. Tryck samtidigt D och B  för att radera denna post CLR visas på displayen

som bekräftelse på att du raderat en datapost.
4. Lägg in ny post, tryck A för att avsluta.

Alarm
Du kan ställa in 5 av varandra oberoende alarm och Timsignal.
•  Vid alarm ljuder en signal 20 sek på inställd tid tills valfri knapp tryckts in.
•  Timsignalen ljuder varje hel timme dygnet runt när den är aktiverad.
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