Bruksanvisning för radiokontrollerat armbandsur 48886
Viktig information

Information innan användning. Klockan kan ibland
behöva finjusteras för bästa mottagning. Klockan
tar emot radiosignaler från Japanska, amerikanska,
brittiska och tyska radiostationer och påverkas av
vissa situationer. Vi rekommenderar att du läser
igenom följande punkter:
1. Vi rekommenderar att du sätter igång klockan
på kvällen. Klockan tar vid midnatt emot signalen
automatiskt.
2. Placera aldrig klockan nära felkällor, såsom TVapparater, datorer eller övriga elektriska apparater.
3. Undvik att placera klockan på eller nära en yta
av metall.
4. Tillslutna byggnader såsom flygplatser, tunnelbanor, höga byggnader och fabriker kan skapa
problem i mottagningen av radiosignalen.
5. Mottagaren kan få problem på fordon i rörelse,
t.ex tåg, bil eller buss.

Funktioner

1. Normal tidsvisning: timme, minut, sekund, dag,
datum.
2. Alarmfunktion.
3. Dualtime (+/- 23 timmar).
4. Kronograf (1/100 sek till 24 timmar).
5. Radiomottagning för Japan, USA, Storbritannien
och Tyskland.
6. 3-sekunders bakgrundsbelysning.

Inställningar

1. Håll inne MODE-knappen i 3 sekunder för att
aktivera radiomottagaren.
2. Radiomottagningsignalen kommer sedan att
finnas tillgänglig på skärmen. Standardinställningen
för tidssignalens inställning är område - Japan och
språk - engelska som standard. Standardinställningen ändras på följande sätt:
(1). Tryck på SET- knappen i 2 sekunder tills du
får fram inställning för region.
(2). Tryck på knappen ADJUST för att ändra land.
4 länder kan väljas mellan. JP=Japan, US=USA,
GB=Storbritannien, DE=Tyskland. Inställning DE
rekommenderas från Sverige.
(3). Tryck på SET-knappen för att komma till
inställningen för språk.
(4). Tryck på ADJUST-knappen för att justera för
val av språk. 5 språk är möjliga:
GB=Engelska, FR=Franska, DE=Tyska,
ES=Spanska och IT=Italienska.
(5).Tryck på MODE-knappen för att avsluta
programmet.

Övriga upplysningar

1. Efter aktivering av radiokontrollfunktionen så
hittar klockan varje dag tidssignalen automatiskt.
2. Om du vill stänga av radiosignalen så tryck på
knappen LIGHT i 8 sekunder och då syns ordet
OFF i displayen.
3. För att nollställa klockan, tryck på MODE, SET
och ADJUST samtidigt.
4. Den aktuella radiomottagningen avbryts när
ljusknappen trycks in. Håll på mode-knappen 3
sekunder för att aktivera radiomottagaren som kan
ta emot signalen manuellt eller automatiskt klockan
2:00, 3:00, 4:00.

Manuell justering av tid och
datum

Om signalen av någon anledning inte kan tas emot,
så kan du ställa in tid och datum manuellt.
1. Vid normal tidsvisning, tryck på SET i 2 sek. Så
kommer inställningen för landskoder upp.
2. Tryck på SET-knappen kontinuerligt ända
tills ON eller OFF (ON för sommartid, OFF för
vintertid) syns på displayen, tryck sedan ADJUST
för att välja och ON / OFF för att växla.
3. Tryck SET för manuell tid- och datum-inställning. Inställningsföljden är timma, minut, sekund,
dag, månad, år, 12/24-timmarsvisning.
4. Tryck ADJUST för att öka ljusstyrka och växla
mellan 12/24-timmarsvisning
5. Tryck på MODE för att avsluta programmet.

Stoppursanvändning

1. Vid normal tidsvisning, tryck på MODE 3 ggr
för att komma till stoppursinställningen.

Batteribyte

Om LCD-displayen är svag, så byt till ett nytt
CR1620 batteri.

Inställning av alarmtid

1. Vid normal tidsvisning, tryck på MODE knappen en gång för att komma till alarmtidsinställningen.
2. Tryck på SET för att växla mellan alarm på / av,
och alarmtiden kommer att visas på displayen.
3. Tryck på SET-knappen i 2 sekunder tills alarmtimma blinkar.
4. Tryck på ADJUST-knappen för att justera
timma för alarmet.
5. Tryck på SET igen så blinkar minuter.
6. Tryck på ADJUST för att justera minuter för
alarmet.
7. Tryck på MODE för att avsluta alarminställningen.

Inställning av en alternativ
tid (dual time)

1. Vid normal tidsvisning, tryck på MODE 2 ggr
för att komma till inställningen för dual time.
2. Tryck på SET i 2 sekunder så blinkar tidsskillnaden.
3. Tryck på ADJUST för att ändra tidsskillnad.
Inställningsspann är +/- 23 timmar.
4. Tryck på MODE för att avsluta inställningen.

Justering av metallband

Baksidan av bandet har några hack (se ritning). Utför följande åtgärder för att förkorta bandet.
1. Tryck med ett spetsformat föremål för att släppa på stiften och dra sedan utåt.
2. Upprepa samma procedur med nästa stift, ta bort benen och korta längden.
3. Tryck in stiftet.

