Modul No. 3319/3781
Bliv fortrolig med uret
Brugsanvisningen:
• Betjeningen af knopperne på uret henviser til den benævnelse, der ses på illustrationen. For overskuelighedens skyld er de fleste illustrationer vist uden visere.
• Hvert afsnit i brugsanvisningen indeholder de grundlæggende informationer for
at kunne bruge alle programmerne.

Urets programmer
Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer.
I alle programmer tændes displaylyset med tryk på (B).

Grafisk område:
• Det grafiske område nederst på skærmen, har forskellige
funktioner i de forskellige programmer (se skema).

Tidsprogrammet
Tidsprogrammet bruges til at se og indstille tid og kalender.
Dette ur viser tiden både digitalt og analogt (visere). De to systemer
virker uafhængige af hinanden og må derfor indstilles hver for sig.
• Med tryk på (D) kan der skiftes mellem de viste skærmformater.
Læs dette før indstilling af den digitale tid og kalender!
Tiderne, der vises i tidsprogrammet og verdenstiderne, er koblet sammen. På grund af dette er det vigtigt at vælge en bykode som din
“hjemby”, før tid og kalender indstilles.
Indstilling af den digitale tid og kalender:
1) I tidsprogrammet holdes (A) inde, indtil sekunderne begynder at blinke (valgt til indstilling).
2) Tryk 2 gange på (C) for at komme til indstilling af hjemby. Det er vigtigt at vælge korrekt
hjemby, før videre indstilling .
3) Med tryk på (B) eller (D) vælges hjemby (se Bykodetabel).
4) Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige indstillingsmuligheder i rækkefølgen, som ses i skemaet.
5) Når det, som skal indstilles, blinker, ændres det med tryk på
(D) og (B) (se tabellen).
• Hvis der trykkes på (D), mens sekunderne er mellem 30 og 59,
vil minuttallet øges med 1.
• Angående indstilling af DST se Sommertid (DST).
• Ved valg af 12-timers format vises et P for PM. Ved valg af 24timers format er der ingen indikator.
• Året kan stilles fra 2000 til 2039.
• Kalenderen er fuldautomatisk og tager også hensyn til skudår.
6) Afslut indstillingen med tryk på (A).
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Auto retur:
• Hvis der ikke foretages noget i 2-3 minutter under indstilling, gemmer uret det, der er indstillet, og vender tilbage
til programmet.
Sommertid (DST):
Med DST valgt ON vil timetallet øges med 1 i forhold til standardtid. Det bemærkes, at det ikke er alle lande, der
anvender DST.
Skift mellem DST og standardtid:
1) I tidsprogrammet holdes (A) inde, indtil sekunderne blinker.
2) Tryk på (C) for at komme til indstilling af DST.
3) Med (D) skiftes mellem de to muligheder.
• Det bemærkes, at man ikke kan skifte GMT til sommertid.
4) Afslut med tryk på (A).
• DST-indikatoren ses på displayet, når DST er sat ON.
Indstilling af visere:
Hvis viserne ikke passer overens med den digitale tid, udføres nedenstående for at indstille viserne.
1) Skift til indstilling af visere med 5 tryk på (C).
2) Hold (A) inde, indtil den digitale tid begynder at blinke.
• Med tryk på (D) indstilles viserne. Hvert tryk på (D) flytter viserne 20 sekunder. Hvis (D) holdes
inde, vil viserne bevæge sig hurtigt.
• Ved at trykke på (B), mens (D) holdes inde, vil viserne bevæge sig hurtigt, selv om knopperne slippes. Med tryk på
en vilkårlig knop standser viserne. Det bemærkes, at viserne kun kan flyttes fremad.
3) Afslut indstillingen med tryk på (A).

Verdenstid
Uret kan vise den aktuelle tid i 27 byer (29 tidszoner). Se Bykodetabel.
• Den aktuelle tid i tidszonerne er udregnet i forhold til GMT-forskellen for hver zone, baseret på
den indstillede tid i tidsprogrammet.
• Sekunderne i verdenstid er synkroniseret med sekunderne i tidsprogrammet.
Se tiden i en anden by:
• I verdenstidsprogrammet blades gennem tidszonerne med (D). Se Bykodetabel.
• Hvis den aktuelle tid for en by er forkert, skal tiden i tidsprogrammet og den valgte hjemby kontrolleres.
Skift tiden for en bykode mellem standardtid og sommertid (DST):
1) I verdenstidsprogrammet findes den ønskede tidszone med (D).
2) Ved at holde (A) inde i ca. 2 sekunder skiftes der mellem sommertid (DST vist) og standardtid
(DST ikke vist). Denne indstilling gælder kun for den valgte tidszone.
• DST kan ikke vælges for bykoden GMT.

Nedtæller
Nedtælleren kan indstilles fra 1 minut til 60 minutter. Når nedtællingen er slut, lyder et signal i 10 sekunder, eller der trykkes på en knop.
• Der kan også vælges autogentagelsesnedtælling, som automatisk genstarter nedtællingen, når den
har nået 0. Dette fortsætter, til nedtællingen stoppes. Derudover kan der sættes lyd på nedtællingen,
så man akustisk kan følge med i forløbet.
Forløbslyd:
Hvis lyden er sat ON, vil der lyde 4 korte “beep” hvert minut, når den resterende tid er 5 minutter eller mindre af den
indstillede tid. Når der resterer 30 sekunder, lyder der igen 4 “beep”, for hvert af de sidste 10 sekunder lyder der et kort
“beep”.
Indstilling af nedtæller:
1) I nedtællerprogrammet holdes (A) inde, indtil den indstillede
tid blinker.
2) Med tryk på (C) vælges hvad der skal indstilles (se skitsen).
3) Med (D) og (B) indstilles (se skitsen).
4) Afslut indstillingen med tryk på (A), og uret vender tilbage
til nedtællerprogrammet.
• Med autogentagelsen sat ON ses et symbol i displayet.
Hyppig brug af autogentagelse og alarm tærer på batteriet.
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Brug af nedtæller:
Med tryk på (D) startes nedtællingen. Når den indstillede tid er forløbet, og autogentagelse er sat
OFF, vil alarmen lyde 10 sekunder. Nedtælleren vil vende tilbage til den indstillede tid.
• Når den indstillede tid er forløbet, og autogentagelse er sat ON, vil alarmen lyde, og nedtællingen
starter forfra. Dette vil blive gentaget 8 gange, hvorefter nedtællingen standser automatisk.
• Under nedtællingen kan man afbryde denne med tryk på (D). Med tryk på (D) igen genoptages nedtællingen.
• Hvis nedtællingen er standset med tryk på (D), kan man vende tilbage til starttiden med tryk på (A).
• Med autogentagelsen sat ON ses et symbol i displayet. Hyppig brug af autogentagelse og alarm tærer på batteriet.

Stopur

•
•

• Med stopuret kan måles tidsforbrug, splittider (mellemtider) og 2 sluttider. Der kan måles
op til 59 minutter og 59.99 sekunder.
• Stopuret fortsætter med at køre, når dets
begrænsning bliver nået, med start fra 0, indtil
det bliver standset.
Stopurets måling fortsætter, selv om stopursprogrammet
forlades.
Stopuret vælges med tryk på (C).

Alarm
Der kan vælges mellem 4 en-gangs alarmer og en snooze-alarm.
I alarmprogrammet kan også sættes et timesignal (SIG) ON og OFF.
• Der er 5 alarmer, der er nummererede fra AL1 til AL4 og SNZ. Det er kun SNZ, der kan
konfigureres som snooze-alarm. Alarmerne AL1 til AL4 er alle 1-gangs alarmer.
Indstilling af alarm:
1) Med (D) vælges den alarm, der skal indstilles.
2) Hold (A) inde indtil timecifrene blinker. Nu er den daglige
alarm automatisk sat ON.
3) Med tryk på (C) vælges om timer eller minutter skal indstilles.
4) Med (D)+ og (B)- indstilles tiden. 12/24 timeformatet for alarm følger det valgte format for
tidsprogrammet.
5) Afslut indstillingen med tryk på (A).
Brug af alarmen:
• Når en af de daglige alarmer er sat ON, vil alarmen lyde i 20 sekunder på det indstillede tidspunkt hver dag.
• Med tryk på en vilkårlig knop kan alarmlyden standses.
• Snooze-alarmen kan gentages 7 gange med 5 minutters mellemrum (SNZ blinker).
• For at stoppe snooze-alarmens gentagelse skiftes til tidsprogrammets- eller SNZ- indstillingsskærm.
• Når timesignalet er sat ON, vil et signal lyde ved hver fulde time.
Test af alarmlyd:
• I alarmprogrammet holdes (D) inde.
Valg af alarm:
1) I alarmprogrammet vælges den ønskede alarm med tryk på (D).
2) Med (A) vælges indstillingen for den valgte alarm.
• Når en alarm er sat ON, vil et symbol blive vist i alle programmer.
Sæt timesignal ON og OFF:
1) Med (D) vælges timesignalet (SIG).
2) Med tryk på (A) sættes den pågældende alarm ON eller OFF.
• Når timesignalet er sat ON, ses symbolet på skærmen.
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Displaybelysning
• Displaybelysningen i dette ur fungerer ved hjælp af elektroluminecent (EL) lys, som bevirker, at
hele displayet bliver oplyst, så uret let kan aflæses i mørke.
• Urets autolysfunktion tænder lyset automatisk, når du ”vinkler” uret op mod ansigtet.
• Autolyset skal være sat ON, som indikeres på displayet for at virke.
• Se ”Forsigtighed med autolys”.
Tænd lyset manuelt:
Med tryk på (B) kan lyset tændes i alle programmer i 1 eller 3 sekunder, uanset om den automatiske lysfunktion er ON
eller OFF.
Med nedenstående procedure kan man vælge, hvor længe lyset skal være tændt.
Indstil displaylysets varighed:
1) I tidsprogrammet holdes (A) inde, indtil sekunderne begynder at blinke.
2) Tryk på (C) 9 gange for at komme til indstilling af lyset.
3) Mens indikatoren for lyset blinker, skiftes med tryk på (D). Der er valgt 3 sekunder, når indikatoren er stor.
4) Afslut med tryk på (A).
Automatisk lysfunktion:
Når den automatiske lysfunktion er sat ON, vil displaybelysningen tænde i 1 sekund under de på skitsen viste forhold. Bær ikke uret på undersiden af håndleddet, dette vil
bevirke, at lyset tændes uhensigtsmæssigt ofte, og batteriets
levetid forkortes væsentligt.
Sæt den automatiske lysfunktion ON eller OFF:
• I tidsprogrammet holdes (B) inde i ca. 2 sekunder for at
sætte lyset ON eller OFF.
• Når den automatiske lysfunktion er sat ON, ses indikatoren på displayet.
Forbehold ved displaybelysningen:
• Displaybelysningen i dette ur fungerer ved hjælp af elektroluminecent (EL) lys, som taber sin illuminationskraft
efter meget lang tids brug.
• Gentagen brug af lyset forkorter batteriets levetid.
• Det kan være svært at se, om lyset er tændt i stærkt solskin.
• Lyset slukkes automatisk, når en alarm lyder.
• Uret afgiver en svag lyd, når displayet er belyst. Dette skyldes, at EL-lyset vibrerer ganske let, når
det er tændt. Det er ikke en fejl ved uret.
Forsigtighed med autolys:
• Bær ikke uret på undersiden af håndleddet, dette vil bevirke, at lyset tændes uhensigtsmæssigt ofte, og batteriets
levetid forkortes væsentlig.
• Lyset tændes ikke, hvis urets front hælder mere end 15 grader i forhold til vandret.
• Statisk elektricitet eller magnetområder kan påvirke den automatiske lysfunktion. Hvis lyset ikke virker, så prøv at
flytte uret tilbage til udgangspositionen (vandret) og vend det mod kroppen igen. Hvis det ikke virker, så lad
hånden hænge ned langs siden og start forfra igen.
• Under visse forhold lyser lyset ikke før ca. 1 sekund efter, at uret er vendt mod kroppen. Dette betyder ikke, at lyset
ikke fungerer.

CASIO COMPUTER CO. LTD. påtager sig intet ansvar for tab
eller krav fra tredjemand, som kunne blive rejst under brugen af
dette ur.
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