
BRUGSANVISNING TIL W.M587.

FIJNKTIONER:
Fremme p[ skrermen stir timer, minutter, sekunder og ugedag.
Ved tryk pi knap A: Uret viser alarmtiden.
Ved tryk pt knap B: Uret skifter mellem ur, stopur samt indstilling af urets funktioner.
Ved tryk p& knap C: Uret viser mined og dato, start og stop af stopur.
Ved tryk pi knap D: Lys.

INDSTILLING AF UR OG DATO.
Tryk knap B, og hold den inde i ca. 3 sekunder. Uret er nu klar til indstilling af alarmtiden. Ved
endnu et tryk pi knap B, skifter uret til indstilling af ur og sekunderne vil begynde at blinke. Tryk
pi knap A for nulstilling af sekunderne. Tryk knap C og minutteme vil blinke, tryk knap A for
rigtig minuttal. Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk knap A for rigtig timetal. Tryk knap C og
mlneden vil blinke, tryk knap A for rigtig mined. Tryk knap C og datoen vil blinke, try'k knap A for
rigtig dato. Tryk knap C og ugedagen vil blinke, tryk knap A for rigttg ugedag. Efter endt indstilling
trykkes p6 knap B, hvorefter uret stopper med at blinke.

INDSTILLING AF ALARMTIDEN.
Tryk knap B og hold den inde i ca. 3 sekunder. Uret er nu klar til indstilling af alarmtiden, og
timetallet vil blinke. Tryk knap A for rigtig timetal. Tryk knap C og minutterne vil blinke, tryk knap
A for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes p& knap B, hvorefter uret stopper med at blinke.
Til- oe frakobling af alarrn og/eller timesignal. Tryk og hold knap A inde samtidig med at der
trykkes p[ knap B, hvorefter alarmsymbolet ((( 1I( )) ogleller timesignalsymbol CHIME vil
komme frem p[ skrermen.

STOPURET.
Tryk p& knap B og uret skifter til stopur. Tryk knap C for start og stop at stopur. NAr stopuret er
startet, kan mellemtid udtages ved tryk p& knap A. Start igen for videre synlig telling ved tryk p&
knap A. N[r stopuret er stoppet pi knap C, nulstilles dette ved tryk pi knap A.

SKIFT MELLEM MANED/DATO.
Hold knap C inde, s[ datoen vises. Tryk samtidig pi knap A. Herved skiftes mellem visning af dato/
m6ned og mlned/dato.

SKIFT MELLEM 12124 TIMERS URV/f,RIC
Hold knap C inde, st datoen vises. Tryk samtidig p& knap B. Herved skiftes mellem 12124 timers
visning. Bemerk: pL12 timers uret vises. A - Tiden mellem kl. 0.00 - 12.00.

P * Tiden mellem kl. 12.00 -24.00.

BATTERI.
Uret bruger I stk. Lithium 3 V batteri nr. CR-1620.


