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S

Om bruksanvisningen

  Beroende på vilken modell du har, kommer texten i 
displayen att vara antingen mörk mot ljus bakgrund 
eller ljus mot mörk bakgrund. Alla exempel i den här 
bruksanvisningen använder mörka tecken mot ljus 
bakgrund.

  Klockans knappar beskrivs i den här bruksanvisningen 
med bokstäver såsom illustrationerna visar.

  Varje avsnitt i den här bruksanvisningen behandlar ett av 
klockans olika funktioner.

  Se till att noga läsa och följa instruktionerna i 
"Försiktighetsåtgärder vid användning " och "Skötsel av 
klockan" för att försäkra dig om att klockan får avsedd 
livslängd. 

  Se till att ha denna bruksanvisningen till hands för 
framtida referens.
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  Illustrationerna i den här bruksanvisning är endast avsedda som referens, och den 
verkliga klockan kan avvika något från illustrationerna.
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Allmän översikt
  Tryck B för att växla mellan olika funktioner.
  Trycker du B efter att du har  utfört en åtgärd i en funktion, kommer klockan att 
återgå till  tidvisningsfunktionen.

Tidvisningsfunktion Alarmfunktion

B B
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  Om du inte utför några åtgärder under två till tre minuter medan du 
ändrar inställningar i en funktion, växlar klockan  automatiskt tillbaka till 
tidvisningsfunktionen.
  Tryck C för att belysa displayen.

Stoppurfunktion Tidsinställningsfunktion

B

B
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Tidvisning
Använd tidvisningsfunktionen för att ställa in och visa tid 
och datum.
  Veckodagar visas på följande sätt:

SU : Söndag MO : Måndag
TU : Tisdag WE : Onsdag
TH : Torsdag FR : Fredag
SA : Lördag

Växla mellan tidsformaten 12 timmarsvisning och 24 
timmarsvisning.
Tryck A i tidvisningsfunktionen för att växla mellan 
tidsformaten 12 timmarsvisning och 24 timmarsvisning.  
  Om du har valt 12 timmarsvisning, visas ikonen PM från 
klockan 12:00 om förmiddagen till klockan 11:59 om 
kvällen och ingen ikon visas från midnatt till 11:59 om 
förmiddagen.

PM ikon

Veckodag

Datum

Timme: Minuter Sekunder
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  Om du har valt 24 timmarsvisning, kommer 24H ikonen att visas 
hela tiden. 

24H ikon
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Alarm
När alarmet är aktiverat ljuder det en gång per dygn i 
20 sekunder på den inställda tiden. När timsignalen är 
aktiverad, ljuder klockan vid varje hel timme.
  Alla inställningar i det här avsnittet görs i alarmfunktionen, 
som du bläddrar till genom att hålla C intryckt(sidan 
S-4).

Inställning av alarm
1.  I alarmfunktionen trycker du B. Timsiffrorna blinkar när 

de är valda. 
  Alarmet aktiveras nu automatiskt.

Alarm ikon

Timsignal ikon

Alarm tid                                   
(Timmar:Minuter)

Funktions ikon
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2.  Tryck C för att ställa in alarmet.  Anvisningarna nedan förklarar tillvägagångssättet.

MinuterTimme

Vanlig Alarmfunktion (inga siffror blinkar)

C

C C

3.  Tryck A för att ändra det värde som blinkar. Håll inne A för snabbstegring.
  Alarmets tidsformat timme används också i vanlig tidvisning.
  Om du ställer in alarmet när 12 timmarsvisning  är aktiverad, ska du vara noga 
med att ange om alarmet ska ljuda a.m. eller p.m. 

4.  När du är färdig med att ställa in alarmet, tryck C för att återgå till alarmfunktionen.
  Om du inte utför några åtgärder under två till tre minuter när siffrorna blinkar, 
kommer blinkningen att upphöra och klockan kommer automatiskt att växla tillbaka 
till tidvisningsfunktionen.

Stänga av alarmet 
Tryck på valfri knapp för att stoppa alarmet.
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Aktivera och avaktivera alarm eller timsignal
För att aktivera eller avaktivera alarm och timsignal trycker du A i alarmfunktionen för 
att växla mellan inställningarna enligt följande: 

A A A

Båda aktiverade Båda avaktiverade Endast alarm Endast 
timsignal

A

Test av alarm
Håll inne A när klockan är i alarmfunktionen.
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Stoppur
Stoppuret kan mäta förfluten tid, mellantid och två sluttider. 
Mätningen visar upp till 59 minuter och 59,99 sekunder.
  När stoppuret når gränsen för mätningen, kommer den till 
att starta på nytt från noll.
  Mätningen fortsätter även om klockan växlar till en annan 
funktion.
  Om du går ur stoppur funktionen när en varvtid  visas 
på displayen, försvinner den och stoppuret återgår till 
tidtagningen.
  Alla inställningar i detta avsnittet utförs i 
stoppurfunktionen, som klockan kommer till genom att du 
håller in B (sidan S-5).

Funktions ikon

Minuter

1/100 sekunder

Sekunder
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Använda stoppuret för tidtagning
(a) Mäta förfluten tid

A A A A C

Start Stopp Fortsätt Stopp Nollställ

(b) Mäta mellantid

A C C A C

Start Mellantid
(SPL visas)

Utlös mellantid Stopp Nollställ

(c) Mellantid och tid för löpare nr 1 och 2

A C A C C

Start Mellantid
Den första 
löparen i mål
Visar den första 
löparens tid

Stopp
Den andre 
löparen i mål.

Utlös mellantid
Visar den andra 
löparens tid

Nollställ
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Ställa in tid
Använd tidsfunktionen för å ställa in aktuell tid och datum. 

Ställa in tid och datum
1.  Använd B för att bläddra till inställningsfunktionen för tid 

och datum (sidan S-5). 
  Sekundsiffrorna blinkar när de är valda. 

2.  Tryck C för att ställa in alarmet. Anvisningarna nedan 
förklarar tillvägagångssättet.

C
MinuterSekunder

Månad

Timme

DatumVeckodag

C

C C

CC

PM ikon

Veckodag

Datum

Timme: Minuter Sekunder
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3.  När sekundsiffrorna är valda (blinkar), tryck A för att nollställa till . Trycker du A 
när sekunderna är mellan 30 och 59, kommer sekunderna att nollställas till  och 
öka värdet med 1.  Om sekunderna är mellan 00 och 29, kommer inte minuterna 
att öka med 1.

4.  När andra siffror (bortsett från sekunder)väljs (blinkar), tryck A för att öka värdet. 
När veckodagen är vald, tryck A för att gå vidare till nästa dag. Håll inne A för 
snabbstegring.

5.  När du är färdig med att ställa in tid och datum, trycker du B för att återgå till 
tidvisningsfunktionen.

  Om du inte utför någon åtgärd under två till tre minuter när siffrorna blinkar, 
kommer blinkningen att upphöra och klockan  automatiskt att växla tillbaka till 
tidvisningsfunktionen.
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Specifikationer

Precision vid normal temperatur:  ±30 sekunder/månad
Tidvisning:  Timmar, minuter, sekunder, a.m./p.m., månad, datum, veckodag 

tid: 12 timmarsvisning och 24 timmarsvisning
Kalender: Automatisk kalender visar 28 dagar i februari

Alarm 5 dagliga alarm; Timsignal
Stoppur

Mätenhet: 1/100
Mätkapacitet: 59 minuter och 59,99 sekunder
Mätvarianter: Förfluten tid, mellantid, 2 sluttider

Belysning: Belysning (LED ljus)
Batteri: Ett lithium batteri

Typ: CR2016
Batteritid Ca. 7 år

  1 sek belysningstid per dygn
  Alarmet ljuder 20 sek per dygn


