
Bruksanvisning
F-200 / F-201

Tryck C för att växla mellan klockans funktioner.
Tryck B för att tända bakgrundsbelysningen.

Tidvisning Stoppur Inställning av tid

Modul
2518
2519

Alarm

Tidvisning

• Tryck D för att växla mellan 12- eller
24-timmars tidvisning. När 12-timmars
tidvisning är valt visas P (pm) .
(pm=eftermiddag/am=förmiddag).

• Veckodagarna anges som:
SU Söndag
MO Måndag
TU Tisdag
WE Onsdag
TH Torsdag
FR Fredag
SA LördagTimmar Minuter

Sekunder

PM

Veckodag

Datum

4. Tryck D för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.
• För att ställa in ett alarm som inte innehåller månad:

Dagligt alarm och Månadsalarm
Ställ in " – " för månad, tryck D tills  " – " visas (mellan 12 och 1).

• För att ställa in ett alarm som inte innehåller dag:
Dagligt alarm och 1-månadsalarm
Ställ in " – – " för dag, tryck D tills  " – – " visas mellan 1 och 31.

5. Tryck A för att avsluta.

Alarmfunktion
• Snoozealarmet repeteras var 5:e minut och 7 gånger.
• Vid alarm ljuder en signal 10 sek på inställd tid tills valfri knapp tryckts in.
• Timsignalen ljuder varje hel timme dygnet runt när den är aktiverad.

Att välja alarmtyp

Tryck

Inställning av tid och datum
1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A i ca 2 sekunder.
2. Tryck C för attmellan inställning av:

Sekunder Timmar Minuter

Dag Månad År

3. För att justera inställning:

Sekunder Tryck D för att nollställa

Timmar, Minuter

År, Månad, Dag Tryck D för att öka ett steg,

håll inne för snabbstegning

4. Tryck A för att avsluta.
• Veckodag ställs automatiskt in enligt i klockan angivet datum.
• Årtal kan ställas in mellan 2000 och 2099.
• Klockans inbyggda kalender tar hänsyn till skottår.

Alarm

Klockan har ett Multialarm. När alarmet är aktive-
rat, ges en signal i 20 sekunder på den förinställda
tiden.
Klockan kan även ge snoozealarm som ger repe-
tering av alarmsignalen upp till 7 gånger och med
5 minuters intervall.
Tryck på valfri tangent för att stoppa alarmet.
När Timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje
hel timme.
• I Alarmfunktionen, tryck D för att växla mellan

displaybilden för Alarmtid och Timsignal .

Alarmtyper
• Dagligt alarm

Ställ in timmar och minuter.
Denna inställning ger alarm vid denna tid varje dag.

• Datum alarm
Ställ in månad, dag, timme och minuter.
Alarmet ger signal detta datum och denna tid.

• 1-månadsalarm
Ställ in månad, timmar och minuter.
Alarmet ger signal varje dag vid denna tid och hela den månad

• Månadsalarm
Ställ in datum, timmar och minuter.
Alarmet ger signal denna dag varje månad.

Att ställa in alarmtid

1. I Alarmfunktionen, tryck D.
2. Tryck och håll inne A tills siffrorna för timmar

börjar blinka.
• Alarmet aktiveras nu automatiskt.

3. Tryck C för att växla mellan
inställning av:

Timmar Minuter Månad Dag

1. I Alarmfunktionen, tryck D.
2. Tryck A för att växla mellan de tre

alarminställningarna.

[ Modul 2518 ]

[ Modul 2519 ]

Alarm av Alarm på Snooze-
alarm på

• Snoozealarmindikeringen blinkar på displayen
under 5-minutersintersvallerna
i snoozefunktionen.

• Vi byte av funktion under pågående
snoozeaktivitet avbryts snoozeperioden.

• Om ett aktiverat snoozealarm skall ge signal
samtidigt som du gör inställningar
i Tidvisningsfunktionen, ges endast en
alarmsignal.

Timmar : Minuter

Månad – Dag

Alarm av/på-indikator
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• Import and trade in the new age!

Att stoppa ett snoozealarm
1. I Alarmfunktionen, tryck D.
2. Tryck A för att stänga av snoozealarmet och växla till alarm.
• Notera att nu är alarmtypen ändrad.

Testa alarmet
I Alarmfunktionen, tryck och håll inne D.

Timsignal till/från
1. I Alarmfunktionen, tryck D för att välja

displayen för inställning av Timsignal.
2. Tryck A för att växla mellan av/på.

Timsignal på

Timsignal av

Stoppur

[ Modul 2518 ] [ Modul 2519 ]

Stoppuret erbjuder dig tidtagning, mellantid och
första och andra i mål.  Stoppuret 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
Världstidsfunktionen låter dig hålla kontroll på tiden i en annan tidszon.
• Sekundvisningen är synkroniserad med den normala tidvisningen.

Att ställa in Världstid

1. I Världstidsfunktionen, tryck och håll
inne A tills siffrorna för rimmar börjar att blinka.

2. Tryck C för att växla mellan följande
inställningar:

Timmar Minuter

3. Tryck D för att öka värde, håll inne för
snabbstegning.

4. Tryck A för att avsluta.

Timmar : Minuter, Sekunder

1/100 sekund

Minuter

SekunderTimmar


