Bruksanvisning / Instructions / Time Timer armband / watch
För att byta mellan de 3 olika funktionerna tryck "Mode" till önskat funktion:
klocka, timer eller alarm
Ställa in klockan

English

1) Tryck 'SET' och håll i 3 sekunder. Visaren börjar blinka för att indikera ändringsläge.
2) Tryck -/+ för att ställa in timmen.

1) Press ‘SET’ and hold for 3 seconds. The pointer will blink to indicate that settings can be made
2) Press -/+ to set the hour.

3) Tryck 'NEXT' för att bekräfta inställningen.

3) Press ‘NEXT’ to confirm setting.

4) Upprepa steg 2+3 för inställning av min./sek./

4) Repeat steps 2) and 3) to set minutes/seconds/

12 eller 24 timmars klocka/AM-PM.

12 or 24-hrs clock/AM-PM.

5) Tryck 'SET' för att bekräfta inställningarna.

5) Press 'SET' to exit set-mode.

Setting clock

Ställa in timern (antingen 1h timer (original) eller 0-99 timmar (anpassat)

Setting Timer: original (1hour timer) or custom (0-99h timer)

1) Tryck 'MODE' för val av timer.

1) Press ‘MODE’ to select Timer mode.

2) Tryck ‘SET’ och håll i 3 sekunder. Visaren börjar blinka för att indikera ändringsläge.

2) Press ‘SET’ and hold for 3 seconds. The pointer will blink to indicate that settings can be made

3) Tryck 'MODE' 2 ggr för att välja timer:

3) Press ‘MODE’ twice for choice of timer:

denna symbolen indikerar att 1h timer är inställd.
denna symbolen indikerar att 0-99h timer är inställd.

För att välja mellan dessa 2 timer varianter tryck + eller - när symbolen blinkar.

this symbol indicates that 1h timer is set.
this symbol indicates that 0-99h timer is set.

In order to choose between the 2 options press + or - when the symbol is blinking.

4) Tryck 'NEXT' för att bekräfta inställningen.

4) Press ‘NEXT’ to confirm setting.

5) Upprepa steg 2 för att ställa in resterande timer-funktioner så som tid, val av larm och

5) Repeat step 2 in order to make all other settings like requested time, choice of alarm and

upprepning av timer (se teckenförklaring nedan)

repetition of timer (see legend below)

T.ex.: vill man ha både vibrerande larm och ljudsignal när timern är slut ska båda dessa aktiveras

E.g.: if you want to set both vibrating and audible alert both must be activated and the

och följande symboler visas på displayen när inställningen är klar:

following symbols must show on the display once setting is completed:

6) Tryck 'SET' för att lämna inställningarna.

6) Press 'SET' to exit set-mode.

7) Tryck ‘START/STOP’ för på-och avstängning av

7) Press ‘START/STOP’ to start and/or stop the Timer.

timern.

Ställa in alarm

Setting alarm

1) Tryck 'MODE' tills displayen visar det som liknar en väckarklocka för val av alarm.

1) Press 2x ‘MODE’ to select the alarm mode.

2) Tryck ‘SET’ och håll i 3 sekunder.
3) Tryck -/+ för att ställa in timmen.

2) Press ‘SET’ and hold for 3 seconds.
3) Press -/+ to set the hour.

4) Tryck 'NEXT' för att bekräfta inställningen.

4) Press ‘NEXT’ to confirm setting.

5) Upprepa steg 3+4 för inställning av min./sek./

5) Repeat steps 3) and 4) to set minutes/seconds/

AM-PM/ljudalarm/vibrerande alarm/ljud- och vibrerande

AM-PM/audible alert/vibrate alert/audible alert &

alarm/inget alarm/upprepning.

vibrate alert/no alert/repeat option.

6) Tryck 'SET' för att lämna inställningarna

6) Press 'SET' to exit set-mode.

Teckenförklaring

Legend

Bakgrundsbelysning

backlight

Alarm aktiverat

alarm is set

Ljudalarm aktiverat

audible alert is set

Vibrationsalarm aktiverat

vibrate alert is set

Upprepar

repeat

Original Timer (1h timer) aktiverat

original timer (1h timer) is set

Batteri / Battery

Anpassat Timer (0-99h timer) aktiverat
Batteri: Typ CR2032. Ska ersättas vid första tecken på låg effekt (t ex. inget ljus eller svag display). För att
garantera att klockan förbli vattentät rekommenderas att batteribyte utförs av juvelerare/guldsmed.

custom timer (0-99h timer) is set
Battery: type CR2032. To be replaced at first sign of low power (i.e. no light or dim display).
Jeweler/watch specialist recommended to ensure the water-resistant seal is properly aligned.

Garanti / Warranty

Garanti: 1 år garanti gällande fabriks-och materialfel (gäller ej batterier)

Warranty: 1 year warranty covering manufactoring / material defects.Battery not covered.

Skötselråd/Care instructions

Klockan kan sköljas av i vatten då den är vattentät. OBS! tryck inte på några av knapparna när uret är
under vatten.

The watch can be rinsed under water but do not press any of the buttons during cleansing.

Klockan är vattentät till 30meter, dock måste alarm eller timer ställas innan man använder den i vatten då det annars kommer in vatten genom knapparna

