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Osvetlitev
 Za osvetilitev zaslona v kateremkoli načinu delovanja držite L   
 sekundo ali dve.
 Osvetlitev bo težje opaziti pod direktno sončno svetlobo. 
 Osvetlitev se sklopi kadarkoli se sproži alaram.
 Pogosta uporaba osvetlitve hitreje izprazni baterijo.

5.  Po končanem nasavljanju časa in datuma, pritisnite A da se vrnete v Privzet način.

3.  Dokler je izbrano polje za sekunde (utripa), pritisnite D za ponastavitev sekund na 
00.  Če pritisnite D dokler polje za sekunde vsebuje vrednosti od 30 do 59, se polje 
za sekunde postavi na 00 polje za minute pa se poveča na 1. Če polje za sekunde 
vsebuje vrednosti od 00 do 29, se polje za minute ne spremeni.

4.  Dokler utripa katerokoli polje (poleg polja za sekunde) in je izbrano, pritisnite D za
za povečanje vrednosti ali B za zmanjšanje vrednosti. Ko je izbrana nastavitev za 
12/24-format časa, pritisnite D ali B za izbiro med 12 ali 24 časovnim formatom.
  Izjemoma lahko med nastavljanjem sekund ali 12/24-časovnega formata, držite 
tipko za hitro spremembo trenutne nastavitve.
 Ko je izbren 12 urni časovni format se na zaslonu pojavi indikator P, ki pomeni "P.M."  
Za "A.M." ni indikacije.
  Ko je izbran 24 urni časovni format se na zaslonu pojavi indikator 24.
  Leto se lahko nastavi v vrednostih od 2000 do 2099.
  Vgrajen samodejni koledar omogoča različno število dnevov v mesecih in

      prestopna leta. Ko datum nastavite ga ni potrebno več spreminjati z izjemo
 primerov, ko menjate baterije.

  Dan v tednu je prikazan v skladu z nastavitvami datuma (leto, 
 mesec, dan).

Privzet način
Nastavljanje časa in datuma
1.  Drižite gumb A medtem, ko ste v Privzetem načinu  

 da začne utripati polje za sekunde.

2.  Pritisnite gumb C za izbiro polja, ki ga želite nastaviti 
 v naslednjem zaporedju.
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  Ura vas vrne v Privzet način, če drižite gumb C sekundo ali dve. 
 V primeru, da pozabite v katerem načinu ste ali kaj je naslednji korak, držite tipko 
C za vrnitev v privzet način. 

  V kateremkoli načinu delovanja pritisnite gumb L za osvetilitev zaslona.
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Splošna navodila
  Pritisnite gumb C za preklapljanje med načini delovanja.
  Po opravljeni operaciji v kateremkoli načinu delovanja se s pritiskom gumba C 
 vrnete v Privzet način.

  V primeru, da med spreminjanjem nastavitev nekaj minut ne pritisnete nobenega gumba  
 bo ura samodejno počistila zaslon za nastavitve in se vrnila v privzeti prikaz načina         
 delovanja, ki ste ga izbrali. 
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Vklop in izklop vibracijskega alarma
V Privzetem načinu držite gumb D dve sekundi za vklop 
(Indikator je viden na zaslonu) ali izklop (Indikator ni viden 
na zaslonu) vibracijskega alarma.
  Ura bo ob vklopu vibracijskega alarma zavibrirala, ob     

   izklopu pa zapiskala.

Indikator vklopljenega 
vibracijskega alarma

Vibracijski alaram
Vibracijski alaram omogoča, da ura ob sprožitvi alarma vibrira namesto, da zvoni. To 
vam omogoča, da znaznate alaram brez da bi z zvokom motili ljudi okoli vas.
  Vibracijski alaram se lahko uporabi za opozarjanje pri Odštevalniku časa,
Štoparici in Alaramih.

Alarm
Ob uporabi dnevnega alarma, se izvede (20-sekund 
zvonenja or 10-sekund vibriranja). Za prekinitev 
zvonenja ali vibriranja pritisnite katerikoli gumb.

Nastavitev alarma
1.  DržiteA da prične na zaslonu utripati polje za ure.

 Polje za ure utripa zato ker je izbrano.
Ta postopek bo samodejno vklopil dnevni alarm.

2.  Pritisnite C za spreminjanje izbire v naslednje zaporedju. 

Ure Minute
C

Trenutni čas

Indikator alarma

Minute

Ure
Indikator načina

3.  Pritisnite D za povečanje vrednosti v izbranem polju ali B za zmanjšanje 
vrednosti. Držite katerokoli od tipk za hitro spremembo izbire.
 Časovni format (12-ur in 24-ur) alarma se ujema s formatom, ki ste ga izbrali za
Privzeti način.
  Ko nastavljate alarm za 12-urni format, bodite poznorni, da pravilno nastavite 
jutranjo uro (brez indikatorja) ali popoldansko uro (z indikatorjem P).

4. Po končanem nastavljanju alarma pritisnite gumb A za vrnitiev v način Alarm.
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