
Bruksanvisning - modul 3474

S-1

Bekanta dig med din nya klocka
Gratulerar till din nya klocka från CASIO. Läs noga igenom den här 
bruksanvisningen så att du får ut så mycket som möjligt av ditt köp.
  Se till att du har all användardokumentation tillgänglig för framtida behov.

Varning!
  Longitud, tidvattenintervall, månfasindikator och tidvattengrafikdata som visas 
på klockans display är inte avsedda för navigeringsändamål. Använd alltid rätt 
typ av instrument och resurser för att erhålla data för navigeringsändamål.

  Den här klockan är inget instrument för beräkning av tidpunkter för lågt 
respektive högt tidvatten. Tidvattengrafiken hos den här klockan är endast 
avsedd att ge ungefärliga uppgifter om tidvattenrörelser.

  CASIO COMPUTER CO., LTD. Ansvarar inte för förlust eller anspråk från tredje 
part som uppstår vid användning av denna klocka.

S-2

Om denna bruksanvisning
  Procedurerna för modul 3473 och 3474 är identiska. Alla bilder i denna 
bruksanvisning avser modul 3473.

  Modulnumret är ingraverat på klockans bakstycke.

Indikator för larm på

Indikator för 
tidsignal på

Indikator för larm på

Indikator för 
tidsignal på

Modul 3473 Modul 3474

S-3

  Knappanvändning indikeras med bokstäver, se bilden.
  Observera att produktbilderna i denna bruksanvisning endast tjänar som referens. 
Det innebär att den faktiska produkten kan skilja sig mot den produkt som bilden 
visar.

  Varje avsnitt i denna bruksanvisning ger information du behöver för att utföra 
funktioner i respektive läge. Närmare uppgifter och teknisk information ges i 
avsnittet "Referens".

S-4
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Allmän guide
  Tryck på C för att ändra läge.
  I valfritt läge (utom då en inställningsbild visas), tryck på B för att tända urtavlan.

Tidvisningsläge Läge för mån-
tidvattendata

Stoppursläge

C C C
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Nedräkningstimerläge Larmläge

C C

C

Två tider-läge

Tidvisningsläge Läge för mån-
tidvattendata

Nedräkningstimerläge Larmläge

Stoppursläge

C C

C C

C

C Två tider-läge
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Bruksanvisning - modul 3474

S-10

Tidvisning
Använd tidvisningsläget för att ställa in och visa aktuell 
tid och datum.
  Månfasindikatorn (sida S-42) visar aktuell månfas i 
enlighet med aktuellt datum i tidvisningsläget.

  Tidbilden (sida S-44) visar tidvattenrörelser för aktuellt 
datum i enlighet med aktuell tid i tidvisningsläget.

Viktigt!
  Var noga med att konfigurera aktuell tid och datum, 
liksom hemplatsdata (data för platsen där du använder 
klockan) korrekt innan du använder funktionerna för 
denna klocka. Se "Hemplats Data" (sida S-15) för mer 
information.

PM-indikator

Veckodag

Månad – Dag

Tidvattengrafik

Månfasindikator

Sekunder

Timme : Minuter

S-11

Ställa in tid och datum
1.  I tidvisningsläget, håll A intryckt tills att sekunder 

blinkar, så visas inställningsbilden.

2.  Tryck på C för att flytta blinkandet i den ordning som 
visas nedan för att välja övriga inställningar.

Sekunder MinuterTimmeDST

Datum ÅrMånad

C C

CC

CC

C

S-12

3.  När inställningen du vill ändra blinkar, använd B och D för att ändra enligt 
beskrivningen nedan.

Bild För att göra detta: Gör så här:
Återställ sekunder till 00 Tryck på D.
Växla mellan sommartid (On) och standardtid 
(ÖF) Tryck på D.

Ändra timmar eller minuter

Använd D (+) och B (–).Ändra år

Ändra månad eller dag

S-13

4.  Tryck på A två gånger för att lämna inställningsbilden.
  Det första trycket på A visar bilden för inställning av UTC-skillnad. Tryck på A 
igen för att lämna inställningsbilden.

  Se "Sommartid (DST)" nedan för information om DST-inställning.
  Veckodag visas automatiskt enligt inställningarna för dagens datum (år, månad 
och dag).

Sommartid (DST)
Sommartid (DST) ställer fram tiden en timme från standardtid. Tänk på att inte alla 
länder och regioner använder sommartid.

S-14

Växla tidvisningsläget mellan DST och standardtid
1.  I tidvisningsläget, håll A intryckt tills att sekunder 

blinkar, så visas inställningsbilden.

2.  Tryck på C för att visa bilden för DST-inställning.

3.  Tryck på D för att alternera mellan sommartid (On 
visas) och standardtid (ÖF visas).

4.  Tryck på A två gånger för att lämna inställningsbilden.
  Indikatorn DST visas på bilderna tidvisning, mån-/
tidvattendata och larmläge för att indikera att 
sommartid är på. I lägena för måne/tidvattendata 
visas DST -indikatorn endast på tidvattendatabilden.

DST-indikering

På/av-status

S-15

Hemplatsdata
Data för månfas, tidvattengrafik och måne/tidvatten visas korrekt endast då 
hemplatsdata (UTC-skillnad, longitud och tidvattenintervall) konfigureras korrekt.
  Justering för UTC-skillnad är ett värde som indikerar tidsskillnaden mellan en 
referenspunkt i Greenwich, England och tidszonen på en viss plats.

  Bokstäverna "UTC" är förkortningen för "Coordinated Universal Time", som är 
den världsomspännande vetenskapliga tidsstandarden. Den baseras på noggrant 
övervakade atomklockor (cesium) som håller tiden inom några mikrosekunders 
precision. Skottsekunder läggs till eller dras ifrån efter behov för att hålla UTC 
synkad med jordens rotation.

  Tidvattenintervallet är den tid som passerar mellan månens passage över en 
meridian och till nästa höga tidvatten på den meridianen. Se "Tidvattenintervall" 
(sida S-45) för mer information.

  Den här klockan visar tidvattenintervall i timmar och minuter.
  "Lista över data för plats/tidvattenintervall" på baksidan av denna bruksanvisning 
anger information om UTC-skillnad och longitud världen över.

S-16

  Följande är den ursprungliga fabriksinställningen för hemplatsdata (Tokyo, Japan) 
när du köpt klockan, och när du låter byta ut batteriet. Ändra dessa inställningar 
efter det plats där du normalt använder klockan.
 UTC-skillnad (+9,0), longitud (östlig 140 grader), tidvattenintervall (5 timmar, 20 
minuter)

S-17

Konfigurera hemplatsdata
1.  I tidvisningsläget, håll A intryckt tills att sekunder 

blinkar, så visas inställningsbilden.

2.  Tryck på A för att visa bilden för inställning av UTC-
skillnad.

3.  Tryck på C för att flytta blinkandet i den ordning som 
visas nedan för att välja övriga inställningar.

UTC-skillnad Östlig longitud/ 
Västlig longitudLongitudvärde

C

C C

C

Tidvattenintervall, minuter Tidvattenintervall, timmar
C

UTC-skillnad

S-18

4.  När inställningen du vill ändra blinkar, använd D och B för att ändra enligt 
beskrivningen nedan.

Inställning Bild Knappfunktioner

UTC-skillnad
Använd D (+) och B (−) för att ändra inställningen.
  Du kan ange ett värde i intervallet –12,0 till +14,0, 
i enheter om 0,5 timmar.

Longitudvärde
Använd D (+) och B (−) för att ändra inställningen.
  Du kan ange ett värde inom intervallet 0° till 180°, i 
enheter om 1 grad.

Östlig longitud/ 
Västlig longitud

Använd D för att växla mellan östlig longitud (E) 
och västlig longitud (W).

Tidvattenintervall, 
timmar, minuter Använd D (+) och B (−) för att ändra inställningen.

  När DST-inställningen är på kan UTC-skillnad ställas in i intervallet –11,0 till 
+15,0 i enheter om 0,5 timmar.

5.  Tryck på A för att lämna inställningsbilden.

S-19

Växla mellan 12- och 24-timmars tidvisning
I tidvisningsläget, tryck på D för att växla mellan 12-timmars och 24-timmars 
tidvisning.
  Med 12-timmarsformatet visas indikatorn P (PM) till vänster om timsiffrorna för tider 
inom intervallet mitt på dagen (12:00) till 11:59 PM, och indikatorn A (AM) visas till 
vänster om timsiffrorna för tider inom intervallet midnatt (00:00) till 11:59 AM.

  Med 24-timmarsformatet visas tiden i intervallet 0:00 till 23:59, utan någon 
indikator.

  Det tidvisningsformat du väljer, 12 eller 24 timmar, tillämpas för alla andra lägen.
  Indikatorn A och P visas inte med tidvisningsläget på bilden för 
nedräkningstimerläge och två tider-läget.

S-20

Mån-/tidvattendata
Mån-/tidvattendata låter dig se månålder och månfas för 
ett visst datum, och tidvattenrörelser för ett visst datum 
på din hemplats.
  Om du misstänker att aktuella måne/-tidvattendata av 
någon anledning är felaktiga, kontrollera de aktuella 
inställningarna för tidvisningsläget (tid, datum och 
hemplats), och korrigera vid behov.

  Se "Månfasindikator" (sida S-42) för information om 
månfasindikator och "Tidvattengrafik" (sida S-44) för 
information om tidvattengrafik.

  Alla åtgärder i detta avsnitt utförs i läget mån-/
tidvattendata, som nås med ett tryck på C (sida S-8).

Tidvattengrafik

År

Månad – Dag

Tid

Månfasindikator

Bild för tidvattendata

S-21

Visa aktuellt läge för mån-/tidvattendata
I läget mån-/tidvattendata, tryck på A för att växla mellan bilden för tidvattendata 
och bilden för måndata.
  Tidvattenbilden visar tidvattnet för aktuell visad tid. Den första bilden för 
tidvattendata visar nivån för 6:00 AM. Bilden för måndata visar månålder och 
månfas för aktuellt datum.

  Om du använder 12 timmars tidvatten, visas P (PM) eller A (AM) för tider på 
tidvattendatabilder.

S-22

Tidvattengrafik

A

Tid

År  
Månad – Dag

Månålder

Månfasindikator

Bild för tidvattendata Bild för måndata

År  
Månad – Dag

  Då tidvattendatabilden visas, tryck på D för att gå till nästa timme.
  Då måndatabilden visas, tryck på D för att gå till nästa dag.
  Du kan också ange ett visst datum (år, månad, dag) du vill visa tidvattendata och 
måndata för. Se "Ange ett datum" för mer information.

  När du öppnar läget för mån-/tidvattendata visas den bild (tidvattendata eller 
måndata) först som visades den senaste gången du lämnade läget.
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Ange ett datum
1.  I läget mån-/tidvattendata, håll A intryckt tills att 

årsinställningen blinkar, så visas inställningsbilden.

2.  Tryck på C för att flytta blinkandet i den ordning som 
visas nedan för att välja övriga inställningar.

C C C

År DatumMånad

3.  Medan en inställning blinkar, använd D (+) eller B (–) 
för att ändra den.

  Du kan ange ett datum mellan 1 januari 2000 och 31 december 2099.

4.  Tryck på A för att lämna inställningsbilden.

5.  Använd A för att visa bilden för tidvattendata eller bilden för måndata.

Månad – Dag

År

S-24

Stoppur
Stoppuret låter dig mäta tidsåtgång, mellantider och två 
sluttider.
  Visningsintervallet för stoppuret är 23 timmar, 59 
minuter, 59,99 sekunder.

  Stoppuret fortsätter att gå, och startar om från noll när 
den nått sin gräns, tills att du stoppar det.

  En pågående mätning av tidsåtgång fortsätter i 
bakgrunden även om du ändrar till ett annat läge. Om 
du lämnar stoppursläget medan en delad tid visas, visas 
inte delad tid då du återgår till stoppursläget.

  Alla åtgärder i detta avsnitt utförs i stoppursläge, som 
nås med ett tryck på C (sida S-8).

Minuter

Timmar

1/100 sekund

Sekunder
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Ta tider med stoppuret

Tidsåtgång
D D D D A

Start Stopp Fortsätta Stopp Rensa

Mellantid
D A A D A

Start Mellantid
(SPL visas)

Släpp mellantid Stopp Rensa

Två sluttider
D A D A A

Start Mellantid
Första löparen 
springer i mål.
Visad tid för 
första löparen.

Stopp
Andra löparen 
i mål.

Släpp mellantid
Visad tid för 
andra löparen.

Rensa

S-26

Nedräkningstimer
Du kan ställa in nedräkningstimern inom ett intervall 
på en minut och upp till 24 timmar. Ett larm ljuder när 
nedräkningen når noll.
  Du kan också välja automatisk upprepning som 
automatiskt startar om nedräkningen från inställt 
originalvärde när den når noll.

  Alla åtgärder i detta avsnitt utförs i nedräkningstimerläge, 
som du når med C (sida S-9).

Minuter

Timmar

Tidvisningstid

Sekunder

S-27

Använda nedräkningstimern
Tryck på D i nedräkningstimerläget för att starta nedräkningstimern.
  När slutet av nedräkningen nås och automatisk upprepning aktiveras ljuder 
larmet i 10 sekunder eller tills att du stoppar den genom att trycka på en knapp. 
Nedräkningstiden återställs till sitt startvärde automatiskt när larmet upphör.

  Om automatisk upprepning är på startar nedräkningen om automatiskt utan paus 
när den når noll. Larmet ljuder för att signalera när nedräkningen når noll.

  Nedräkningstimerns mätfunktion fortsätter även om du lämnar 
nedräkningstimerläget.

  Tryck på D under en pågående nedräkning för att pausa den. Tryck på D en 
gång till för att fortsätta nedräkningen.

  För att avbryta en nedräkning helt, börja med att pausa den (genom att trycka på 
D), och sedan trycka på A. Nedräkningstiden återtar sitt startvärde.

S-28

Ställa in nedräkningstimer
1.  När starttiden för nedräkning visas på displayen 

i nedräkningstimerläget, håll A intryckt tills att 
timinställningen för nedräkningens starttid börjar 
blinka, vilket indikerar inställningsbilden.
  Om starttiden för nedräkning inte visas, använd 
proceduren i Använda nedräkningstimern) för att 
visa den.

2.  Tryck på C för att flytta blinkandet i den ordning som 
visas nedan för att välja övriga inställningar.

C C C

Timmar Auto repeatMinuter

S-29

3.  Medan en inställning blinkar, använd D och B för att ändra den enligt nedan.
Bild För att göra detta: Gör så här:

Ändra timmar eller minuter Använd D (+) och B (–).

Växla mellan automatisk upprepning på (On) 
och av (ÖF) Tryck på D.

  För att ange en starttid för nedräkning på 24 timmar, ställ in 00:00.

4.  Tryck på A för att lämna inställningsbilden.
  Indikatorn för automatisk upprepning på ( ) visas på nedräkningstimerlägets 
bild när denna funktion är på.

  Frekvent användning av larm med automatisk upprepning drar mycket 
batteriström.
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Bruksanvisning - modul 3474

S-10

Tidvisning
Använd tidvisningsläget för att ställa in och visa aktuell 
tid och datum.
  Månfasindikatorn (sida S-42) visar aktuell månfas i 
enlighet med aktuellt datum i tidvisningsläget.

  Tidbilden (sida S-44) visar tidvattenrörelser för aktuellt 
datum i enlighet med aktuell tid i tidvisningsläget.

Viktigt!
  Var noga med att konfigurera aktuell tid och datum, 
liksom hemplatsdata (data för platsen där du använder 
klockan) korrekt innan du använder funktionerna för 
denna klocka. Se "Hemplats Data" (sida S-15) för mer 
information.

PM-indikator

Veckodag

Månad – Dag

Tidvattengrafik

Månfasindikator

Sekunder

Timme : Minuter

S-11

Ställa in tid och datum
1.  I tidvisningsläget, håll A intryckt tills att sekunder 

blinkar, så visas inställningsbilden.

2.  Tryck på C för att flytta blinkandet i den ordning som 
visas nedan för att välja övriga inställningar.

Sekunder MinuterTimmeDST

Datum ÅrMånad

C C

CC

CC

C

S-12

3.  När inställningen du vill ändra blinkar, använd B och D för att ändra enligt 
beskrivningen nedan.

Bild För att göra detta: Gör så här:
Återställ sekunder till 00 Tryck på D.
Växla mellan sommartid (On) och standardtid 
(ÖF) Tryck på D.

Ändra timmar eller minuter

Använd D (+) och B (–).Ändra år

Ändra månad eller dag

S-13

4.  Tryck på A två gånger för att lämna inställningsbilden.
  Det första trycket på A visar bilden för inställning av UTC-skillnad. Tryck på A 
igen för att lämna inställningsbilden.

  Se "Sommartid (DST)" nedan för information om DST-inställning.
  Veckodag visas automatiskt enligt inställningarna för dagens datum (år, månad 
och dag).

Sommartid (DST)
Sommartid (DST) ställer fram tiden en timme från standardtid. Tänk på att inte alla 
länder och regioner använder sommartid.

S-14

Växla tidvisningsläget mellan DST och standardtid
1.  I tidvisningsläget, håll A intryckt tills att sekunder 

blinkar, så visas inställningsbilden.

2.  Tryck på C för att visa bilden för DST-inställning.

3.  Tryck på D för att alternera mellan sommartid (On 
visas) och standardtid (ÖF visas).

4.  Tryck på A två gånger för att lämna inställningsbilden.
  Indikatorn DST visas på bilderna tidvisning, mån-/
tidvattendata och larmläge för att indikera att 
sommartid är på. I lägena för måne/tidvattendata 
visas DST -indikatorn endast på tidvattendatabilden.

DST-indikering

På/av-status

S-15

Hemplatsdata
Data för månfas, tidvattengrafik och måne/tidvatten visas korrekt endast då 
hemplatsdata (UTC-skillnad, longitud och tidvattenintervall) konfigureras korrekt.
  Justering för UTC-skillnad är ett värde som indikerar tidsskillnaden mellan en 
referenspunkt i Greenwich, England och tidszonen på en viss plats.

  Bokstäverna "UTC" är förkortningen för "Coordinated Universal Time", som är 
den världsomspännande vetenskapliga tidsstandarden. Den baseras på noggrant 
övervakade atomklockor (cesium) som håller tiden inom några mikrosekunders 
precision. Skottsekunder läggs till eller dras ifrån efter behov för att hålla UTC 
synkad med jordens rotation.

  Tidvattenintervallet är den tid som passerar mellan månens passage över en 
meridian och till nästa höga tidvatten på den meridianen. Se "Tidvattenintervall" 
(sida S-45) för mer information.

  Den här klockan visar tidvattenintervall i timmar och minuter.
  "Lista över data för plats/tidvattenintervall" på baksidan av denna bruksanvisning 
anger information om UTC-skillnad och longitud världen över.

S-16

  Följande är den ursprungliga fabriksinställningen för hemplatsdata (Tokyo, Japan) 
när du köpt klockan, och när du låter byta ut batteriet. Ändra dessa inställningar 
efter det plats där du normalt använder klockan.
 UTC-skillnad (+9,0), longitud (östlig 140 grader), tidvattenintervall (5 timmar, 20 
minuter)

S-17

Konfigurera hemplatsdata
1.  I tidvisningsläget, håll A intryckt tills att sekunder 

blinkar, så visas inställningsbilden.

2.  Tryck på A för att visa bilden för inställning av UTC-
skillnad.

3.  Tryck på C för att flytta blinkandet i den ordning som 
visas nedan för att välja övriga inställningar.

UTC-skillnad Östlig longitud/ 
Västlig longitudLongitudvärde

C

C C

C

Tidvattenintervall, minuter Tidvattenintervall, timmar
C

UTC-skillnad

S-18

4.  När inställningen du vill ändra blinkar, använd D och B för att ändra enligt 
beskrivningen nedan.

Inställning Bild Knappfunktioner

UTC-skillnad
Använd D (+) och B (−) för att ändra inställningen.
  Du kan ange ett värde i intervallet –12,0 till +14,0, 
i enheter om 0,5 timmar.

Longitudvärde
Använd D (+) och B (−) för att ändra inställningen.
  Du kan ange ett värde inom intervallet 0° till 180°, i 
enheter om 1 grad.

Östlig longitud/ 
Västlig longitud

Använd D för att växla mellan östlig longitud (E) 
och västlig longitud (W).

Tidvattenintervall, 
timmar, minuter Använd D (+) och B (−) för att ändra inställningen.

  När DST-inställningen är på kan UTC-skillnad ställas in i intervallet –11,0 till 
+15,0 i enheter om 0,5 timmar.

5.  Tryck på A för att lämna inställningsbilden.

S-19

Växla mellan 12- och 24-timmars tidvisning
I tidvisningsläget, tryck på D för att växla mellan 12-timmars och 24-timmars 
tidvisning.
  Med 12-timmarsformatet visas indikatorn P (PM) till vänster om timsiffrorna för tider 
inom intervallet mitt på dagen (12:00) till 11:59 PM, och indikatorn A (AM) visas till 
vänster om timsiffrorna för tider inom intervallet midnatt (00:00) till 11:59 AM.

  Med 24-timmarsformatet visas tiden i intervallet 0:00 till 23:59, utan någon 
indikator.

  Det tidvisningsformat du väljer, 12 eller 24 timmar, tillämpas för alla andra lägen.
  Indikatorn A och P visas inte med tidvisningsläget på bilden för 
nedräkningstimerläge och två tider-läget.

S-20

Mån-/tidvattendata
Mån-/tidvattendata låter dig se månålder och månfas för 
ett visst datum, och tidvattenrörelser för ett visst datum 
på din hemplats.
  Om du misstänker att aktuella måne/-tidvattendata av 
någon anledning är felaktiga, kontrollera de aktuella 
inställningarna för tidvisningsläget (tid, datum och 
hemplats), och korrigera vid behov.

  Se "Månfasindikator" (sida S-42) för information om 
månfasindikator och "Tidvattengrafik" (sida S-44) för 
information om tidvattengrafik.

  Alla åtgärder i detta avsnitt utförs i läget mån-/
tidvattendata, som nås med ett tryck på C (sida S-8).

Tidvattengrafik

År

Månad – Dag

Tid

Månfasindikator

Bild för tidvattendata

S-21

Visa aktuellt läge för mån-/tidvattendata
I läget mån-/tidvattendata, tryck på A för att växla mellan bilden för tidvattendata 
och bilden för måndata.
  Tidvattenbilden visar tidvattnet för aktuell visad tid. Den första bilden för 
tidvattendata visar nivån för 6:00 AM. Bilden för måndata visar månålder och 
månfas för aktuellt datum.

  Om du använder 12 timmars tidvatten, visas P (PM) eller A (AM) för tider på 
tidvattendatabilder.

S-22

Tidvattengrafik

A

Tid

År  
Månad – Dag

Månålder

Månfasindikator

Bild för tidvattendata Bild för måndata

År  
Månad – Dag

  Då tidvattendatabilden visas, tryck på D för att gå till nästa timme.
  Då måndatabilden visas, tryck på D för att gå till nästa dag.
  Du kan också ange ett visst datum (år, månad, dag) du vill visa tidvattendata och 
måndata för. Se "Ange ett datum" för mer information.

  När du öppnar läget för mån-/tidvattendata visas den bild (tidvattendata eller 
måndata) först som visades den senaste gången du lämnade läget.

S-23

Ange ett datum
1.  I läget mån-/tidvattendata, håll A intryckt tills att 

årsinställningen blinkar, så visas inställningsbilden.

2.  Tryck på C för att flytta blinkandet i den ordning som 
visas nedan för att välja övriga inställningar.

C C C

År DatumMånad

3.  Medan en inställning blinkar, använd D (+) eller B (–) 
för att ändra den.

  Du kan ange ett datum mellan 1 januari 2000 och 31 december 2099.

4.  Tryck på A för att lämna inställningsbilden.

5.  Använd A för att visa bilden för tidvattendata eller bilden för måndata.

Månad – Dag

År

S-24

Stoppur
Stoppuret låter dig mäta tidsåtgång, mellantider och två 
sluttider.
  Visningsintervallet för stoppuret är 23 timmar, 59 
minuter, 59,99 sekunder.

  Stoppuret fortsätter att gå, och startar om från noll när 
den nått sin gräns, tills att du stoppar det.

  En pågående mätning av tidsåtgång fortsätter i 
bakgrunden även om du ändrar till ett annat läge. Om 
du lämnar stoppursläget medan en delad tid visas, visas 
inte delad tid då du återgår till stoppursläget.

  Alla åtgärder i detta avsnitt utförs i stoppursläge, som 
nås med ett tryck på C (sida S-8).

Minuter

Timmar

1/100 sekund

Sekunder

S-25

Ta tider med stoppuret

Tidsåtgång
D D D D A

Start Stopp Fortsätta Stopp Rensa

Mellantid
D A A D A

Start Mellantid
(SPL visas)

Släpp mellantid Stopp Rensa

Två sluttider
D A D A A

Start Mellantid
Första löparen 
springer i mål.
Visad tid för 
första löparen.

Stopp
Andra löparen 
i mål.

Släpp mellantid
Visad tid för 
andra löparen.

Rensa

S-26

Nedräkningstimer
Du kan ställa in nedräkningstimern inom ett intervall 
på en minut och upp till 24 timmar. Ett larm ljuder när 
nedräkningen når noll.
  Du kan också välja automatisk upprepning som 
automatiskt startar om nedräkningen från inställt 
originalvärde när den når noll.

  Alla åtgärder i detta avsnitt utförs i nedräkningstimerläge, 
som du når med C (sida S-9).

Minuter

Timmar

Tidvisningstid

Sekunder

S-27

Använda nedräkningstimern
Tryck på D i nedräkningstimerläget för att starta nedräkningstimern.
  När slutet av nedräkningen nås och automatisk upprepning aktiveras ljuder 
larmet i 10 sekunder eller tills att du stoppar den genom att trycka på en knapp. 
Nedräkningstiden återställs till sitt startvärde automatiskt när larmet upphör.

  Om automatisk upprepning är på startar nedräkningen om automatiskt utan paus 
när den når noll. Larmet ljuder för att signalera när nedräkningen når noll.

  Nedräkningstimerns mätfunktion fortsätter även om du lämnar 
nedräkningstimerläget.

  Tryck på D under en pågående nedräkning för att pausa den. Tryck på D en 
gång till för att fortsätta nedräkningen.

  För att avbryta en nedräkning helt, börja med att pausa den (genom att trycka på 
D), och sedan trycka på A. Nedräkningstiden återtar sitt startvärde.

S-28

Ställa in nedräkningstimer
1.  När starttiden för nedräkning visas på displayen 

i nedräkningstimerläget, håll A intryckt tills att 
timinställningen för nedräkningens starttid börjar 
blinka, vilket indikerar inställningsbilden.
  Om starttiden för nedräkning inte visas, använd 
proceduren i Använda nedräkningstimern) för att 
visa den.

2.  Tryck på C för att flytta blinkandet i den ordning som 
visas nedan för att välja övriga inställningar.

C C C

Timmar Auto repeatMinuter

S-29

3.  Medan en inställning blinkar, använd D och B för att ändra den enligt nedan.
Bild För att göra detta: Gör så här:

Ändra timmar eller minuter Använd D (+) och B (–).

Växla mellan automatisk upprepning på (On) 
och av (ÖF) Tryck på D.

  För att ange en starttid för nedräkning på 24 timmar, ställ in 00:00.

4.  Tryck på A för att lämna inställningsbilden.
  Indikatorn för automatisk upprepning på ( ) visas på nedräkningstimerlägets 
bild när denna funktion är på.

  Frekvent användning av larm med automatisk upprepning drar mycket 
batteriström.
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S-30

Larm
Du kan ställa in upp till tre olika multifunktionslarm med 
timme, minuter, månad och dag. När larmet satts på 
ljuder larmsignalen då larmtiden nåtts. Ett av larmen har 
snoozefunktion.
Du kan också sätta på en timsignal, som gör att klockan 
piper en gång varje hel timme.
  Det finns tre larm numrerade 1 till 3. Timsignalbilden 
indikeras av :00.

  Alla åtgärder i detta avsnitt utförs i larmläget som du 
kommer till genom att trycka på C (sida S-9).Larmtid  

(Timme : Minuter)

Larmnummer

Larmdatum (månad – dag)

SS- 3

LLar m13: a
LDu kanst äl si kp i äDr äet i kpoot et mDut Däf däm, uåäst oemkäl si cuer t et mst ät sf Dt h

00D1gnslLar
gkpooäet äke  sä. Nj ä et dksuäE, uäoDu kef häv st äj puäkanst äDr äet i kpoot et mäm, uäDkkäoDu skä
ozdf suär Duzsäf Dmänöäf st äet i kpoof Däkef st h

00DLmur lLar
gkpooäet ä öt Df åäf Dmåäke  sä. Nj ä et dksuäE, uäoDu kef st häv st äj puäkanst äDr äet i kpoot et mä
m, uäDkkäoDu skäozdf suär Duzsäkef änöäet i kpookäf Dkd h

001-r ånLdslLar
gkpooäet ä öt Df åäke  sä. Nj ä et dksuäE, uäoDu kef st häv st äj puäkanst äDr äet i kpoot et mäm, uäDkkä
oDu skäozdf suär Duzsäf Dmänöäf st äet i kpoof Däkef st åädt f suäf st ä öt Df äf däi kpookäet h

00MånLdslLar
gkpooäet äf Dmåäke  sä. Nj ä et dksuäE, uäoDu kef st häv st äj puäkanst äDr äet i kpoot et mäm, uäDkkä
oDu skäozdf suär Duzsä öt Df änöäf st äet i kpoof Däkef st åänöäf st äf Dmäf däi kpookäet h

SS- 0

Ställa in larmtid
1hääIäoDu opmskåäDt r pt f äDäE, uäDkkäl opf f uDämst .  ä

oDu l eof sut Däkeooi äDkkäf st äf där eooäi kpooDäet är ei Di h

-1

:00

-2

-3

D D

D D

   Det f i  1 nDe sr l l af mur di .l r T
  gr l l af bDet f i  ukkef kDs vDe mf t i f  t .r ui T

2hääNpuäf där DokäskkäoDu åäj öooäAäet kuaNckäkeooi äDkkä
ke et i kpoot et mst äE, uäoDu kef st äl , uzDuäl oet cDåär eocskä
et f ecsuDuäet i kpoot et mi l eof st h

  Af r r D åi äöeo sbåe kå bDet f i  Dui l t Di .sdiT

SS- -

3hääTuaNcänöäCäE, uäDkkäEoakkDäl oet cDt f skäeäf st ä. uf t et mäi .  är ei Di ät sf Dt äE, uäDkkär pozDä
, r uemDäet i kpoot et mDuh

C

Te  s v Dkd Möt Df
C C

Met dksu
C

4hääMsf Dt äst äet i kpoot et mäl oet cDuåäDt r pt f äDä(+)ä. Nj äBä(–)äE, uäDkkäpt f uDäf st h
  yce Di i  si öbbD .r  f i i  bDet  sl t  .r i f  .r dbuof eDe f r  t år Do po( är sbDet S t år DosbDet -S 
si öbb .r   mce t år Dof r T 9r vör o D l ) n B i .bbs Di i  t öedf i  v.sDs pt f bbDr  12 l ) n 
1- oå t år Dos.r si öbbr .r äf r  bb.r dDeT

  yce Di i  si öbbD .r  f i i  bDet  sl t  .r i f  .r dbuof eDe f r  oDä po( är sbDet S 1-t år DosbDet -S 
si öbb .r   mce oDäf r T 9r vör o D l ) n B i .bbs Di i  t öedf i   v.sDs pt f bbDr  sbui f i  Dv 
t år Dof r  l ) n 1- oå o( är s.r si öbbr .r äf r  bb.r dDeT

  Ot  ou Dr vör of e 12 i .t t Des i .ov.sr .r äS v.sDs P pPM- f bbf e A p9M- mce i .of e kå 
i .ovDi i f r oDiDb.bof eT

  V.o .r si öbbr .r ä Dv bDet i .o . 12-i .t t Desml et DiS vDe r l äD t f o Di i  si öbbD .r  eöi i  i .o 
sl t  9M pA-.r o.dDi l er - f bbf e PM pP-.r o.dDi l er -T

SS- 4

5hääTuaNcänöäAäE, uäDkkäop t Däet i kpoot et mi l eof st h

LLar funkmion
LDu k. t st äozdf suänöäf st äE, uet i kpoof Däkef st äeä10äi scdt f suåä. l su. st f säDr är eocskäopmsä
co. NcDt äpuäehäMsf äi t . . zsEdt cke. t st änöädnnusnDi äoDu skäk. kDokäi zdämöt msuåär DuäEs ksä
 et dkåäsoosuäkeooi äDkkäf däi kpt msuäDr äoDu skh
  yce Di i  si ör äD Dv bDet i l r f r  r öe of r  bcejDi  bjuoDS i e( ) d kå vDbme. dr DkkT
  Ot  f r  Dv åi äöeof er D r f oDr  uimces ur of e f i i  5-t .r ui f es.r i f evDbb t f bbDr  sr l l af bDet  
Dvbe( i f e Ddiuf bbi  sr l l af bDet T
Visa inställningsbild för tidvisningsläget (sida SS33)
Visar inställningsbilden för larmet 1 (sida SS- 0)

Testa larmet
IäoDu opmskåäj öooäDäet kuaNckäE, uäDkkäoökDäoDu skäozdf Dh

SS- 5

Sätta på och stänga av larm 2 och 3 samt timsignal
1hääIäoDu opmskåäDt r pt f äDäE, uäDkkär pozDäskkäoDu t d  suä2äsoosuä3äsoosuäke i emt Dost h

2hääTuaNcänöäAäE, uäDkkär pxoDänöä. Nj äDrh
  Ot  ou söi i f e kå bDet  2 f bbf e 3 v.sDs .r o.dDi l er  mce bDet  kåT
  Ot  i .t s.är Dbf r  sbås kå v.sDs .r o.dDi l er  mce i .t s.är Db kåT
  Ir o.dDi l er  mce bDet  kå pALM-S .r o.dDi l er  mce i .t s.är Db kå pSIG- v.sDs . DbbD böäf r T

ILarmt id (Te (:t  M(nu
ILarmt id (Te (
i ra) råLt :(nu

SS- 6

Välja funktion för larm 1
1hääIäoDu opmskåäDt r pt f äDäE, uäDkkär pozDäoDu ä1h

2hääTuaNcänöäAäE, uäDkkäl opf f uDäemst .  äkeoompt moemDäet i kpoot et mDuäeäf st äE, ozf äi .  är ei Di ä
t sf Dt h

ALM

 Det  kå  Det  Dv

A A

SNZ ALM

gr l l af  
mur di .l r  kå

A

  T.bböt kbDe .r o.dDi l e mce bDet  kå pSNZ ALM- v.sDs . DbbD böäf i  r öe bDet f i  öe kåT
  SNZ-.r o.dDi l er  bb.r dDe ur of e 5-t .r ui f es.r i f evDbbf r  t f bbDr  bDet T
  Ot  ou v.sDe .r si öbbr .r äsb.bof r  mce bDet  1 ps.oD g-32- r öe sr l l af bDet f i  öe kå 
si ör äs sr l l af mur di .l r f r  Dv Dui l t Di .sdiT

SS- 7

Två0mid: a
Msf äopmskäkr öäkef suäcDt äf däj öooDäusf Dänöäkef st äeäst äDt t Dt äkef z. t häv däcDt är pozDä
i kDt f Duf kef äsoosuäi .   Dukef äi .  äkr öäkef suh
  I böäf i  mce i vå i .of e s( r del r .sf eDs sf dur oiDbf i  t f o sf dur oeödr .r äf r  . 
i .ov.sr .r äsböäf i T

SS- 8

Ställa in två tider
1hääTuaNcänöäCäE, uäDkkäc.   Däkeooäopmskäkr öäkef suä(i ef Dä

g-9)h

2hääIäopmskäkr öäkef suåäj öooäAäet kuaNckäkeooi äDkkä
i .   Dukef i et i kpoot et mst äl oet cDuåäi öär ei Di ä
et i kpoot et mi l eof st h

3hääTuaNcänöäCäE, uäDkkäEoakkDäl oet cDt f skäeäf st ä. uf t et mäi .  ä
r ei Di ät sf Dt äE, uäDkkär pozDäDt f uDäet i kpoot et mDuh

C C C

v gT Met dksuTe  s
–gu(i rae ((i rMMe:(MrLuie )

DS–-rLarme rLå

–ragr) LrLå) i ra

SS- 9

4hääNpuäet i kpoot et mst äf där eooäpt f uDäl oet cDuåäDt r pt f äBä. Nj äDäE, uäDkkäpt f uDäst oemkä
l si cuer t et mst ät sf Dt h
Bild Föa0Lmm0göaL0d: mmL: Göa0så0häa:

VöxbD t f bbDr  sl t t Dei .o pOn- l ) n siDr oDeoi .o 
pÖF- Te( ) d kå DT

Är oeD i .t t De f bbf e t .r ui f e 9r vör o D p+- l ) n B p–-T

ääOt  ou Dr vör of e 12-i .t t Des i .ov.sr .r ä v.sDe P pPM- f bbf e A p9M- i .of r T

5hääTuaNcänöäAäE, uäDkkäop t Däet i kpoot et mi l eof st h
  Ir o.dDi l er  DST kå b.bof r  mce i vå i .of e .r o.df eDe Di i  AgT öe kå mce i .of r  mce i vå 
i .of eT

S-40

Belysning
Klockan har en LED-lampa som kan tändas om man vill läsa i mörkret.
  Se "Att tänka på angående belysning" (sida S-48) för annan viktig information.

Tända displayen
I valfritt läge, tryck på B för att tända belysningen.
  Du kan använda proceduren nedan för att välja 1,5 sekunder eller 3 sekunder som 
belysningstid. Om du trycker på B förblir belysningen tänd i cirka 1,5 sekunder 
eller 3 sekunder, beroende på aktuell inställning för belysningstid.

S-41

Ange belysningstid
1.  I tidvisningsläget, håll A intryckt tills att sekunder 

blinkar, så visas inställningsbilden.

2.  När sekunderna blinkar, tryck på B för att alternera 
belysningtiden till mellan 1,5 ( ) och 3 sekunder ( ).

3.  Tryck på A två gånger för att lämna inställningsbilden.

S-42

Referens
Det här avsnittet innehåller detaljerad och teknisk information om klockans 
funktioner. Det innehåller också viktiga försiktighetsåtgärder och upplysningar om 
klockans olika egenskaper och funktioner.

Månfasindikator
Månfasindikatorn i denna klocka indikerar aktuell månfas enligt nedan.

(del du inte kan se) Månfas (del du kan se)
Månfas 
indikator

Månålder 0.0-1.8
27.7-29.5 1.9-5.5 5.6-9.2 9.3-12.9 13.0-16.6 16.7-20.2 20.3-23.9 24.0-27.6

Månfas Nymåne Första 
kvarter 
(växande)

Fullmåne Sista 
kvart 
(nedan)

S-43

  Månfasindikatorn visar månen sedd mitt på dagen från en position i den norra 
hemisfären med blicken vänd söderut. Observera att den bild som visas av 
månfasindikatorn kan skilja sig från den faktiska månen i ditt område.

  Månfas åt vänster visas omvänt då den betraktas från den södra hemisfären eller 
från en punkt nära ekvatorn.

Månfaser och månålder
Månen går genom en regelbunden 29,53-dagars cykel. Under varje cykel verkar 
månen växa och avta med samtidigt som positionen i förhållande till jorden, månen 
och solen ändras.

S-44

Tidvattengrafik
Tidvattengrafiken har sex grafiska segment, där var och en representerar en 
tidvattennivå. Aktuell nivå indikeras av det visade grafiska segmentet.

Lågt 
tidvatten (stigande tidvatten)

Högt 
tidvatten (sjunkande tidvatten)

Lågt 
tidvatten

Tidvattenrörelser
Tidvatten är den regelbundna rörelserna av vattennivån i hav, sjöar, bukter och 
andra vatten som orsakas av gravitationseffekterna mellan jorden, månen och 
solen. Tidvattnet stiger och sjunker ungefär var sjätte timme. Tidvattengrafiken 
på den här klockan indikerar tidvattenrörelser baserat på månens transitioner 
och tidvattenintervallet. tidvattenintervallet skiljer sig åt beroende på den 
aktuella platsen, och därför behöver du ange ett tidvattenintervall för att få rätt 
tidvattenvärden.

S-45

  Tidvattengrafiken som visas av den här klockan baseras på den aktuella 
månåldern. Kom ihåg att felmarginalen för månålder som visas av den här 
klockan är ±1 dag. Ju större fel en viss månålder har, desto större blir felet i den 
tidvattengrafik som visas.

Tidvattenintervall
Teoretiskt sett är högt tidvatten vid månens transition över meridianen och lågt 
tidvatten inträffar cirka sex timmar senare. Det faktiska höga tidvattnet inträffar 
en stund senare till följd av faktorer så som viskositet och undervattenstopografi. 
Både tidsskillnaden mellan månens bana över meridianen till högt tidvatten och 
tidsskillnaden mellan månens bana över meridianen tills att lågt tidvatten kallas för 
"tidvattenintervall". Vid inställning för tidvattenintervall hos den här klockan, använd 
tidsskillnaden mellan månens bana över meridianen till högt tidvatten.

S-46

Knappfunktionston
Knappens funktionston ljuder när du trycker på 
en av klockans knappar. Du kan slå på eller av 
knappfunktionstonen enligt önskemål.
  Även om du stänger av knappfunktionstonen kommer 
larm, timsignal och nedräkningstimerlarm att fungera 
normalt.

Slå på/av knappfunktionstonen
I valfritt läge (utom då en inställningsskärm visas på displayen), håll C intryckt för 
att växla mellan knappfunktionston på (  visas inte) och av (  visas).
  Om du håller C intryckt för att slå på/av knappfunktionstonen ändras klockans 
aktuella läge.

  -indikatorn visas i alla lägen då knappfunktionstonen är av.

S-47

Funktioner för automatisk återgång
  Om du lämnar en bild med blinkande siffror på displayen under två eller tre minuter 
utan att utföra någon annan åtgärd lämnar klockan automatiskt inställningsbilden.

  Om du låter klockan vara kvar i läget för mån-/tidvattendata eller larmläget under 
två eller tre minuter utan att utföra någon åtgärd, går den automatiskt över till 
tidvisningsläget.

Bläddra
Knapp B och D används i olika lägen och inställningsbilder för att bläddra genom 
information på displayen. Det går oftast snabbare att bläddra om du håller dessa 
knappar intryckta medan du bläddrar igenom data.

S-48

Tidvisning
  Om sekunderna återställs till 00 när aktuellt tal är i området 30 till 59 ökar 
minuttalet med 1. I intervallet 00 till 29 återställs sekunderna till  00 utan att 
minuterna ändras.

  Årtal kan ställas in i intervallet 2000 - 2099.
  Klockans inbyggda helautomatiska kalender tillåter olika månadslängder samt 
skottår. När du ställt in datum ska du inte behöva göra det igen förutom när du 
byter klockbatteri.

Att tänka på angående belysning
  Belysningen kan vara svår att uppfatta i direkt solljus.
  Belysningen slocknar automatiskt när ett larm ljuder.
  Ju oftare belysningen används, desto snabbare laddas batteriet ur.

S-49

Specifikationer

Precision vid normal temperatur:  ±30 sekunder i månaden
Tidvisning:  Timme, minuter, sekunder, AM (A)/PM (P), månad, dag, veckodag

Tidformat:  12-timmars och 24-timmars
Kalendersystem:  Helautomatisk kalender förprogrammerad från år 2000 till år 

2099
Övrigt:  Sommartid/standardtid, inställningar för hemplatsdata (UTC-skillnad, 

longitud, tidvattenintervall)
Mån-/tidvattendata:  Tidvattennivå för ett visst datum och tid, månfasindikator och 

månålder för ett visst datum
Stoppur

Måttenhet: 1/100 sekund
Mätkapacitet: 23:59'59.99"
Mätningslägen: Tidsåtgång, mellantid, två sluttider
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S-30

Larm
Du kan ställa in upp till tre olika multifunktionslarm med 
timme, minuter, månad och dag. När larmet satts på 
ljuder larmsignalen då larmtiden nåtts. Ett av larmen har 
snoozefunktion.
Du kan också sätta på en timsignal, som gör att klockan 
piper en gång varje hel timme.
  Det finns tre larm numrerade 1 till 3. Timsignalbilden 
indikeras av :00.

  Alla åtgärder i detta avsnitt utförs i larmläget som du 
kommer till genom att trycka på C (sida S-9).Larmtid  

(Timme : Minuter)

Larmnummer

Larmdatum (månad – dag)

SS- 3

LLar m13: a
LDu kanst äl si kp i äDr äet i kpoot et mDut Däf däm, uåäst oemkäl si cuer t et mst ät sf Dt h

00D1gnslLar
gkpooäet äke  sä. Nj ä et dksuäE, uäoDu kef häv st äj puäkanst äDr äet i kpoot et mäm, uäDkkäoDu skä
ozdf suär Duzsäf Dmänöäf st äet i kpoof Däkef st h

00DLmur lLar
gkpooäet ä öt Df åäf Dmåäke  sä. Nj ä et dksuäE, uäoDu kef st häv st äj puäkanst äDr äet i kpoot et mä
m, uäDkkäoDu skäozdf suär Duzsäkef änöäet i kpookäf Dkd h

001-r ånLdslLar
gkpooäet ä öt Df åäke  sä. Nj ä et dksuäE, uäoDu kef st häv st äj puäkanst äDr äet i kpoot et mäm, uäDkkä
oDu skäozdf suär Duzsäf Dmänöäf st äet i kpoof Däkef st åädt f suäf st ä öt Df äf däi kpookäet h

00MånLdslLar
gkpooäet äf Dmåäke  sä. Nj ä et dksuäE, uäoDu kef st häv st äj puäkanst äDr äet i kpoot et mäm, uäDkkä
oDu skäozdf suär Duzsä öt Df änöäf st äet i kpoof Däkef st åänöäf st äf Dmäf däi kpookäet h

SS- 0

Ställa in larmtid
1hääIäoDu opmskåäDt r pt f äDäE, uäDkkäl opf f uDämst .  ä

oDu l eof sut Däkeooi äDkkäf st äf där eooäi kpooDäet är ei Di h

-1

:00

-2

-3

D D

D D

   Det f i  1 nDe sr l l af mur di .l r T
  gr l l af bDet f i  ukkef kDs vDe mf t i f  t .r ui T

2hääNpuäf där DokäskkäoDu åäj öooäAäet kuaNckäkeooi äDkkä
ke et i kpoot et mst äE, uäoDu kef st äl , uzDuäl oet cDåär eocskä
et f ecsuDuäet i kpoot et mi l eof st h

  Af r r D åi äöeo sbåe kå bDet f i  Dui l t Di .sdiT

SS- -

3hääTuaNcänöäCäE, uäDkkäEoakkDäl oet cDt f skäeäf st ä. uf t et mäi .  är ei Di ät sf Dt äE, uäDkkär pozDä
, r uemDäet i kpoot et mDuh

C

Te  s v Dkd Möt Df
C C

Met dksu
C

4hääMsf Dt äst äet i kpoot et mäl oet cDuåäDt r pt f äDä(+)ä. Nj äBä(–)äE, uäDkkäpt f uDäf st h
  yce Di i  si öbbD .r  f i i  bDet  sl t  .r i f  .r dbuof eDe f r  t år Do po( är sbDet S t år DosbDet -S 
si öbb .r   mce t år Dof r T 9r vör o D l ) n B i .bbs Di i  t öedf i  v.sDs pt f bbDr  12 l ) n 
1- oå t år Dos.r si öbbr .r äf r  bb.r dDeT

  yce Di i  si öbbD .r  f i i  bDet  sl t  .r i f  .r dbuof eDe f r  oDä po( är sbDet S 1-t år DosbDet -S 
si öbb .r   mce oDäf r T 9r vör o D l ) n B i .bbs Di i  t öedf i   v.sDs pt f bbDr  sbui f i  Dv 
t år Dof r  l ) n 1- oå o( är s.r si öbbr .r äf r  bb.r dDeT

  Ot  ou Dr vör of e 12 i .t t Des i .ov.sr .r äS v.sDs P pPM- f bbf e A p9M- mce i .of e kå 
i .ovDi i f r oDiDb.bof eT

  V.o .r si öbbr .r ä Dv bDet i .o . 12-i .t t Desml et DiS vDe r l äD t f o Di i  si öbbD .r  eöi i  i .o 
sl t  9M pA-.r o.dDi l er - f bbf e PM pP-.r o.dDi l er -T

SS- 4

5hääTuaNcänöäAäE, uäDkkäop t Däet i kpoot et mi l eof st h

LLar funkmion
LDu k. t st äozdf suänöäf st äE, uet i kpoof Däkef st äeä10äi scdt f suåä. l su. st f säDr är eocskäopmsä
co. NcDt äpuäehäMsf äi t . . zsEdt cke. t st änöädnnusnDi äoDu skäk. kDokäi zdämöt msuåär DuäEs ksä
 et dkåäsoosuäkeooi äDkkäf däi kpt msuäDr äoDu skh
  yce Di i  si ör äD Dv bDet i l r f r  r öe of r  bcejDi  bjuoDS i e( ) d kå vDbme. dr DkkT
  Ot  f r  Dv åi äöeof er D r f oDr  uimces ur of e f i i  5-t .r ui f es.r i f evDbb t f bbDr  sr l l af bDet  
Dvbe( i f e Ddiuf bbi  sr l l af bDet T
Visa inställningsbild för tidvisningsläget (sida SS33)
Visar inställningsbilden för larmet 1 (sida SS- 0)

Testa larmet
IäoDu opmskåäj öooäDäet kuaNckäE, uäDkkäoökDäoDu skäozdf Dh

SS- 5

Sätta på och stänga av larm 2 och 3 samt timsignal
1hääIäoDu opmskåäDt r pt f äDäE, uäDkkär pozDäskkäoDu t d  suä2äsoosuä3äsoosuäke i emt Dost h

2hääTuaNcänöäAäE, uäDkkär pxoDänöä. Nj äDrh
  Ot  ou söi i f e kå bDet  2 f bbf e 3 v.sDs .r o.dDi l er  mce bDet  kåT
  Ot  i .t s.är Dbf r  sbås kå v.sDs .r o.dDi l er  mce i .t s.är Db kåT
  Ir o.dDi l er  mce bDet  kå pALM-S .r o.dDi l er  mce i .t s.är Db kå pSIG- v.sDs . DbbD böäf r T

ILarmt id (Te (:t  M(nu
ILarmt id (Te (
i ra) råLt :(nu

SS- 6

Välja funktion för larm 1
1hääIäoDu opmskåäDt r pt f äDäE, uäDkkär pozDäoDu ä1h

2hääTuaNcänöäAäE, uäDkkäl opf f uDäemst .  äkeoompt moemDäet i kpoot et mDuäeäf st äE, ozf äi .  är ei Di ä
t sf Dt h

ALM

 Det  kå  Det  Dv

A A

SNZ ALM

gr l l af  
mur di .l r  kå

A

  T.bböt kbDe .r o.dDi l e mce bDet  kå pSNZ ALM- v.sDs . DbbD böäf i  r öe bDet f i  öe kåT
  SNZ-.r o.dDi l er  bb.r dDe ur of e 5-t .r ui f es.r i f evDbbf r  t f bbDr  bDet T
  Ot  ou v.sDe .r si öbbr .r äsb.bof r  mce bDet  1 ps.oD g-32- r öe sr l l af bDet f i  öe kå 
si ör äs sr l l af mur di .l r f r  Dv Dui l t Di .sdiT

SS- 7

Två0mid: a
Msf äopmskäkr öäkef suäcDt äf däj öooDäusf Dänöäkef st äeäst äDt t Dt äkef z. t häv däcDt är pozDä
i kDt f Duf kef äsoosuäi .   Dukef äi .  äkr öäkef suh
  I böäf i  mce i vå i .of e s( r del r .sf eDs sf dur oiDbf i  t f o sf dur oeödr .r äf r  . 
i .ov.sr .r äsböäf i T

SS- 8

Ställa in två tider
1hääTuaNcänöäCäE, uäDkkäc.   Däkeooäopmskäkr öäkef suä(i ef Dä

g-9)h

2hääIäopmskäkr öäkef suåäj öooäAäet kuaNckäkeooi äDkkä
i .   Dukef i et i kpoot et mst äl oet cDuåäi öär ei Di ä
et i kpoot et mi l eof st h

3hääTuaNcänöäCäE, uäDkkäEoakkDäl oet cDt f skäeäf st ä. uf t et mäi .  ä
r ei Di ät sf Dt äE, uäDkkär pozDäDt f uDäet i kpoot et mDuh

C C C

v gT Met dksuTe  s
–gu(i rae ((i rMMe:(MrLuie )

DS–-rLarme rLå

–ragr) LrLå) i ra

SS- 9

4hääNpuäet i kpoot et mst äf där eooäpt f uDäl oet cDuåäDt r pt f äBä. Nj äDäE, uäDkkäpt f uDäst oemkä
l si cuer t et mst ät sf Dt h
Bild Föa0Lmm0göaL0d: mmL: Göa0så0häa:

VöxbD t f bbDr  sl t t Dei .o pOn- l ) n siDr oDeoi .o 
pÖF- Te( ) d kå DT

Är oeD i .t t De f bbf e t .r ui f e 9r vör o D p+- l ) n B p–-T

ääOt  ou Dr vör of e 12-i .t t Des i .ov.sr .r ä v.sDe P pPM- f bbf e A p9M- i .of r T

5hääTuaNcänöäAäE, uäDkkäop t Däet i kpoot et mi l eof st h
  Ir o.dDi l er  DST kå b.bof r  mce i vå i .of e .r o.df eDe Di i  AgT öe kå mce i .of r  mce i vå 
i .of eT

S-40

Belysning
Klockan har en LED-lampa som kan tändas om man vill läsa i mörkret.
  Se "Att tänka på angående belysning" (sida S-48) för annan viktig information.

Tända displayen
I valfritt läge, tryck på B för att tända belysningen.
  Du kan använda proceduren nedan för att välja 1,5 sekunder eller 3 sekunder som 
belysningstid. Om du trycker på B förblir belysningen tänd i cirka 1,5 sekunder 
eller 3 sekunder, beroende på aktuell inställning för belysningstid.

S-41

Ange belysningstid
1.  I tidvisningsläget, håll A intryckt tills att sekunder 

blinkar, så visas inställningsbilden.

2.  När sekunderna blinkar, tryck på B för att alternera 
belysningtiden till mellan 1,5 ( ) och 3 sekunder ( ).

3.  Tryck på A två gånger för att lämna inställningsbilden.

S-42

Referens
Det här avsnittet innehåller detaljerad och teknisk information om klockans 
funktioner. Det innehåller också viktiga försiktighetsåtgärder och upplysningar om 
klockans olika egenskaper och funktioner.

Månfasindikator
Månfasindikatorn i denna klocka indikerar aktuell månfas enligt nedan.

(del du inte kan se) Månfas (del du kan se)
Månfas 
indikator

Månålder 0.0-1.8
27.7-29.5 1.9-5.5 5.6-9.2 9.3-12.9 13.0-16.6 16.7-20.2 20.3-23.9 24.0-27.6

Månfas Nymåne Första 
kvarter 
(växande)

Fullmåne Sista 
kvart 
(nedan)

S-43

  Månfasindikatorn visar månen sedd mitt på dagen från en position i den norra 
hemisfären med blicken vänd söderut. Observera att den bild som visas av 
månfasindikatorn kan skilja sig från den faktiska månen i ditt område.

  Månfas åt vänster visas omvänt då den betraktas från den södra hemisfären eller 
från en punkt nära ekvatorn.

Månfaser och månålder
Månen går genom en regelbunden 29,53-dagars cykel. Under varje cykel verkar 
månen växa och avta med samtidigt som positionen i förhållande till jorden, månen 
och solen ändras.

S-44

Tidvattengrafik
Tidvattengrafiken har sex grafiska segment, där var och en representerar en 
tidvattennivå. Aktuell nivå indikeras av det visade grafiska segmentet.

Lågt 
tidvatten (stigande tidvatten)

Högt 
tidvatten (sjunkande tidvatten)

Lågt 
tidvatten

Tidvattenrörelser
Tidvatten är den regelbundna rörelserna av vattennivån i hav, sjöar, bukter och 
andra vatten som orsakas av gravitationseffekterna mellan jorden, månen och 
solen. Tidvattnet stiger och sjunker ungefär var sjätte timme. Tidvattengrafiken 
på den här klockan indikerar tidvattenrörelser baserat på månens transitioner 
och tidvattenintervallet. tidvattenintervallet skiljer sig åt beroende på den 
aktuella platsen, och därför behöver du ange ett tidvattenintervall för att få rätt 
tidvattenvärden.

S-45

  Tidvattengrafiken som visas av den här klockan baseras på den aktuella 
månåldern. Kom ihåg att felmarginalen för månålder som visas av den här 
klockan är ±1 dag. Ju större fel en viss månålder har, desto större blir felet i den 
tidvattengrafik som visas.

Tidvattenintervall
Teoretiskt sett är högt tidvatten vid månens transition över meridianen och lågt 
tidvatten inträffar cirka sex timmar senare. Det faktiska höga tidvattnet inträffar 
en stund senare till följd av faktorer så som viskositet och undervattenstopografi. 
Både tidsskillnaden mellan månens bana över meridianen till högt tidvatten och 
tidsskillnaden mellan månens bana över meridianen tills att lågt tidvatten kallas för 
"tidvattenintervall". Vid inställning för tidvattenintervall hos den här klockan, använd 
tidsskillnaden mellan månens bana över meridianen till högt tidvatten.

S-46

Knappfunktionston
Knappens funktionston ljuder när du trycker på 
en av klockans knappar. Du kan slå på eller av 
knappfunktionstonen enligt önskemål.
  Även om du stänger av knappfunktionstonen kommer 
larm, timsignal och nedräkningstimerlarm att fungera 
normalt.

Slå på/av knappfunktionstonen
I valfritt läge (utom då en inställningsskärm visas på displayen), håll C intryckt för 
att växla mellan knappfunktionston på (  visas inte) och av (  visas).
  Om du håller C intryckt för att slå på/av knappfunktionstonen ändras klockans 
aktuella läge.

  -indikatorn visas i alla lägen då knappfunktionstonen är av.

S-47

Funktioner för automatisk återgång
  Om du lämnar en bild med blinkande siffror på displayen under två eller tre minuter 
utan att utföra någon annan åtgärd lämnar klockan automatiskt inställningsbilden.

  Om du låter klockan vara kvar i läget för mån-/tidvattendata eller larmläget under 
två eller tre minuter utan att utföra någon åtgärd, går den automatiskt över till 
tidvisningsläget.

Bläddra
Knapp B och D används i olika lägen och inställningsbilder för att bläddra genom 
information på displayen. Det går oftast snabbare att bläddra om du håller dessa 
knappar intryckta medan du bläddrar igenom data.

S-48

Tidvisning
  Om sekunderna återställs till 00 när aktuellt tal är i området 30 till 59 ökar 
minuttalet med 1. I intervallet 00 till 29 återställs sekunderna till  00 utan att 
minuterna ändras.

  Årtal kan ställas in i intervallet 2000 - 2099.
  Klockans inbyggda helautomatiska kalender tillåter olika månadslängder samt 
skottår. När du ställt in datum ska du inte behöva göra det igen förutom när du 
byter klockbatteri.

Att tänka på angående belysning
  Belysningen kan vara svår att uppfatta i direkt solljus.
  Belysningen slocknar automatiskt när ett larm ljuder.
  Ju oftare belysningen används, desto snabbare laddas batteriet ur.

S-49

Specifikationer

Precision vid normal temperatur:  ±30 sekunder i månaden
Tidvisning:  Timme, minuter, sekunder, AM (A)/PM (P), månad, dag, veckodag

Tidformat:  12-timmars och 24-timmars
Kalendersystem:  Helautomatisk kalender förprogrammerad från år 2000 till år 

2099
Övrigt:  Sommartid/standardtid, inställningar för hemplatsdata (UTC-skillnad, 

longitud, tidvattenintervall)
Mån-/tidvattendata:  Tidvattennivå för ett visst datum och tid, månfasindikator och 

månålder för ett visst datum
Stoppur

Måttenhet: 1/100 sekund
Mätkapacitet: 23:59'59.99"
Mätningslägen: Tidsåtgång, mellantid, två sluttider
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S-50

Nedräkningstimer
Måttenhet:  1 sekund
Ingångsintervall:  1 minut till 24 timmar (1-minuterssteg och 1-timmarssteg)
Varaktighet för varning för utgången tid:  10 sekunder
Övrigt:  Automatiskt låst tid

Larm:  3 multifunktionslarm* (1 med snoozefunktion),  
timsignal 
* Larmtyp: Dygnslarm, Datumlarm, 1-månadslarm, månadslarm

Larmtid:  10 sekunder
Två tider:  Timme, minuter, sekunder, AM (A)/PM (P)

Övrigt:  Sommartid/standardtid
Belysning:  LED (lysdiod), valbar belysningstid (cirka 1,5 eller 3 sekunder)
Övrigt:  Knappfunktionston på/av

S-51

Batteri:
Modul 3473: Ett litiumbatteri (typ: CR2025)

Omkring 10 år på typen CR2025 (antagande om larm som avges 10 sek/dag 
och en belysningstid på 1,5 sek/dag)

Modul 3474: Ett litiumbatteri (typ: CR1620)
Omkring 5 år på typen CR1620 (antagande om larm som avges 10 sek/dag och 
en belysningstid på 1,5 sek/dag)

Frekvent användning av belysningen förkortar batteriets livslängd.

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

L-1

Plats/Tidevattenintervall

L-2

Plats/Tidevattenintervall

Plats
UTC Differential

Longitud Tidvatten 
intervallStandard Tid

Anchorage –9 149°W 5:40
Bahamas –5 77°W 7:30
Baja, California –7 110°W 8:40
Bangkok +7 101°E 4:40
Boston –5 71°W 11:20
Buenos Aires –3 58°W 6:00
Casablanca +0 8°W 1:30
Christmas Island +14 158°W 4:00
Dakar +0 17°W 7:40
Gold Coast +10 154°E 8:30
Great Barrier Reef, Cairns +10 146°E 9:40
Guam +10 145°E 7:40

L-3

Plats
UTC Differential

Longitud Tidvatten 
intervallStandard Tid

Hamburg +1 10°E 4:50
Hong Kong +8 114°E 9:10
Honolulu –10 158°W 3:40
Jakarta +7 107°E 0:00
Jeddah +3 39°E 6:30
Karachi +5 67°E 10:10
Kona, Hawaii –10 156°W 4:00
Lima –5 77°W 5:20
Lisbon +0 9°W 2:00
London +0 0°E 1:10
Los Angeles –8 118°W 9:20
Maldives +5 74°E 0:10
Manila +8 121°E 10:30

L-4

Plats
UTC Differential

Longitud Tidvatten 
intervallStandard Tid

Mauritius +4 57°E 0:50
Melbourne +10 145°E 2:10
Miami –5 80°W 7:30
Noumea +11 166°E 8:30
Pago Pago –11 171°W 6:40
Palau +9 135°E 7:30
Panama City –5 80°W 3:00
Papeete –10 150°W 0:10
Rio De Janeiro –3 43°W 3:10
Seattle –8 122°W 4:20
Shanghai +8 121°E 1:20
Singapore +8 104°E 10:20
Sydney +10 151°E 8:40

L-5

Plats
UTC Differential

Longitud Tidvatten 
intervallStandard Tid

Tokyo +9 140°E 5:20
Vancouver –8 123°W 5:10
Wellington +12 175°E 4:50

 Innehållet i tabellen ovan är aktuellt från och med januari 2019.
 Reglerna för global tid (UTC-offset och GMT-differens) och sommartid bestäms av 
varje enskilt land..
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