2. NEDSÄNKNINGSLÄGET

5. BIMODALT Tidläge

9. TEKNISK SPECIFICERING
Aktuellt tidläge

Aktuellt
vattendjup

Aktuell
vattentemperatur

APNÉ DATOR
SNABB IGÅNGSÄTTNINGSHANDBOK

Aktuell tid

Alarmsymbol
över djup

Dykläge
(Aktuell tidskärm)

VÄLJA KNAPPAR

BIMODALT Tidläge
- Denna klocka innefattar ett bimodalt tidläge vilken visar en annan tid för
användaren när de reser utomlands.
Dykläge
(Max Dykvisning)

Dykläge
(dyktidsindikator)

Dykläge
- Dykläget kommer aktiveras automatiskt när använder dyker ner och når
en vattennivå på ungefär 1,5 m (4,92 ft).
- När Dykläget visas, kommer följande information uppvisas:
1) Aktuellt vattendjup
2) Aktuell vattentemperatur
3) Dykstatusindikator
4) Använd Dyktid
5) Aktuell Tidvisning (tillval)
6) Maxdjup

3. KRONOGRAF-läget
Aktuellt tidsläge
Timma

Lägesvalsknapp [M]
- För att välja bland Aktuell tid, Dykminne, Kronograf, Nedräkningstid, 		
Nedräkningstidur och Bimodal tidlägesval.
- Håll intryckt för att nå Inställningsläget.
Upp / Start / Stop-knapp [U]
- För att ändra inställningsvärdet eller öka börvärdet under inställningsläget.
- För att aktivera start- eller stoppfunktion under kronograf- och 		
nedräkningstidurläget.
- För att byta dykfunktion för aktuellt tidläge.
- För att välja dykrekord i dykminnesläget.
Down/Reset Button [D]
- För att byta inställningsvärdet under Inställningsläget.
- För att aktivera ”start”- eller ”stopp”-funktion under Kronograf- och 		
Nedräkningstidläget.
- För att ändra Aktuell tidlägets subfunktionsskärm.
- För att välja dykrekord i Dykminnesläget.
EL-knapp (EL)
- Håll [EL]-knappen intryckt under 2 sekunder för att ställa in den automatiska
bakgrundsbelysningen mellan PÅ och AV.
- För att sätta på EL bakgrundsbelysningen under 3 sekunder.
Automatiskt bakgrundsljus
- När det Automatiska bakgrundsljuset är ställt på PÅ, kommer EL bakgrundsljus
att sättas igång under 3 sekunder automatiskt när en knapp trycks in.
OBSERVERA: De viktigaste knappåtgärderna är sammanfattade i ovanstående
stycke, men vänligen läs kommande kapitel för mer detaljåtgärder.

1. KLOCK-läget

Timma, minut, sekund visning
Månad, datum, veckodag visning
Automatisk kalender från 2000 till 2099
12/24 timmars format
Månad / datum eller Datum / månad visning
Klockringning varje timme
Dagligt alarm
Temperatur visning

Kronografläge

AKTIVERA DIN OMR 1
Din OMR1 befinner sig i energisparläget
för att undvika att batteriet urladdas.
Du måste därför aktivera den genom att
trycka in någon av knapparna under mer
än 5 sekunder.

-

Minut

Sekund

1/100 Sekund
Kronograf

Kronografläget
- Denna klocka innefattar en stoppklockfunktion vilken mäter den
förflutna tiden och aktuell Splittid.
- Mätkapaciteten hos kronografen:
- Mätupplösning: 1/100 sekunder
- Mätintervall: 99 timmar, 59 minuter och 59,99 sekunder.
Hur man använder Kronografen
- När Krongrafvisningen väljs, tryck [U]-knappen för att starta 		
kronografen. Du trycker [U]-knappen en gång till för att
stoppa räkningen.
- När kronografen körs, trycker du [D]-knappen för att frysa 		
räknevisningen för att användaren ska kunna ta en splittid.

4. NEDRÄKNINGS-läget
Mål-tid
(sekund)

Hur man ställer in Bimodal tid
- För att välja inställningsskärmen, håll [M]-knappen intryckt under 2 sekunder
i Bimodal tidvisning, och därefter kommer ”Minut”-knappen börja blinka.
- När du ställer in skärmen trycker du på [M]-knappen för att gå från 		
blinkandet till det följande angränsande diagramet och väljer bland olika
inställningar.
- När ”Timma” eller ”Minut” blinkar, trycker du [U]-knappen eller [D]-knappen
för att öka eller minska numret (håll ner knappen för att byta nummer
snabbare).
- När inställningen är avklarad, håller du in [M]-knappen under 2 sekunder
för att gå ut ur inställningsskärmen. Om ingen knapp trycks in under 1
minut, kommer klockan att gå ut från inställningsskärmen automatiskt.

6. INSTÄLLNINGS-läget
Hur man ställer in klockan
- För att välja inställningsskärmen, håll [M]-knappen intryckt under 2
sekunder i Aktuella tidläget, och tryck sedan
”Sekund”-knappen för att återgå till blinkandet.
- När du ställer in skärmen, trycker du [M]-knappen för att gå från
blinkandet till det följande angränsande diagramet och väljer bland
olika inställningar.
- När en av inställningarna (förutom sekund) blinkar, trycker du [U]eller [D]-knappen för att nollställa.
- När ”ljudsignalen” (knappton) är satt på PÅ, kommer en ljudsignal
när en knapp trycks in.
- Om ”klockringningen” (klockringning varje timme) är satt på PÅ ( )
kommer klockan ringa en gång i timmen.
- När inställningen är avklarad, håll [M]-knappen intryckt under 2 		
sekunder för att gå ut från inställningsskärmen. Om 		
ingen knapp trycks in under 1 minut, kommer klockan att gå ut från
inställningsskärmen automatiskt.

7. REGISTERAR DIN PRODUKT
Genom att registrera din OMR1, ger du OMER din tillåtelse att sända
e-mail uppdateringar till din klocka och aktivera garantin. Besök vår
hemsida www.omersub.com

8. BATTERILADDAREN

Mål-tid
(timma, minut)

USB-kabelkontakthål

Baksidan

Nedräkningstidläge

- Upplösning: 1/100 sekund
- Intervall: 99 timmar, 59 minuter, 59,99 sekunder
- Split-tidfunktion
Nedräkningstidur-läge
-

Upplösning: 1 sekund
Intervall: 99 timmar, 59 minuter, 59 sekunder
Ringning en gång i minuten under 10 minuter
Ringning en gång i sekunden under 5 sekunder
Ringning under 30 sekunder under nedräkning till noll

Dykläge
- Hav eller sjö dykarplats valbar
- Automatisk aktivering / inaktivering av Dykläget när man når 1,5
meters vattendjup på upp- eller nerfärd.
- Akutell Dyktid, djup, dykarplats, aktuell tid, max djup och 		
vattentemperatur visning
- Djup-enhet: meter eller fot valbar
- Djup-upplösning: 0,1 m / 0,328 ft
- Max djup: 100 m / 328 ft
- Automatiskt dykloggminne
TEMPERATURVISNING
- Enhet: ° C / ° F valbar
- Upplösning: 1° C / 1° F
- Intervall: -100 till +60 C / 14 F till 140 F
Dykminnesläget
- Maximalt 199 rekord kan registreras och minnas
- Varje dykrekord innehåller:
Rekordnummer
Starttid och datum
Dyktid
Maximala dykdjupet
Lägsta vattentemperaturen
Dykplats angivelse
- Ta bort aktuell / tidigare / alla rekord funktion
Batteri
-

Typ		
Dimensioner
Användartemperatur
Kod		

:
:
:
:

Uppladdningsbart litiumjonbatteri
20 x 3 mm
-20°C till 50°C
PD2032 3 Volt

10. GARANTI
Denna OMER produkt är garanterat felfri vad gäller material eller
tillverkning under 2 år från köpdatumet i EU och ett år utanför EU.
Inom denna period, kommer Omar som enda möjlighet reparera eller
byta ut alla defekta komponenter under normal användning. Sådana
reparationer eller utbyten är gratis för konsumenten vad gäller
delar eller arbete. Därutöver, reserverar sig OMAR rätten att neka
garantanspråk på produkter eller tjänster där erhållandet och / eller
användan strider mot lagstiftningen i något land.

Du kan erhålla den kompletta flerspråkiga
ägandehandboken från vår webb-sida:

www.omersub.com

