RESPONSE / FITNESS CONTROL / NALOA / LAHAR
NORMAALI AIKANÄYTTÖ
1. Paina A-painike,a syty,ääksesi taustavalon (EL).
2. Paina B-painike,a vaihtaaksesi toimintoja. Toimintojen järjestys on ;
aika, loki?edot, häly?n, ajas?n.
3. Paina D-painike,a väläy,ääksesi AIKA 2 -asetusta näytössä.
Pidä D-painike,a ja pidä se alaspaine,una vaihtaaksesi AIKA 1 ja
AIKA 2 -asetuksen välillä.
4. Paina E-painike,a kytkeäksesi tasatun?signaalin päälle/pois päältä.
Paina E-painike,a ja pidä se alaspaine,una kytkeäksesi sekun?kellon
päälle 50 kierroksen digitaalimalleissa. 10-30 kierroksen
digitaalimalleissa E-painikkeen alaspaine,una pitäminen
kytkee päälle ajas?ntoiminnon.
5. Paina A, B, D ja E-painikkeita ja pidä ne alaspaine,una 5 sekunnin
ajan palau,aaksesi kellon tehdasasetukset. Kaikki tallennetut ?edot
pyyhkiytyvät ja asetukset palautuvat oletusasetuksiksi.
AJAN/KALENTERIN ASETTAMINEN
1. Paina A-painike,a normaalissa aikanäytössä ja pidä se
alaspaine,una siirtyäksesi asetus?laan. Tun?arvo alkaa vilkkua.
2. Paina E-painike,a suurentaaksesi asete,avaa arvoa. Paina D-painike,a pienentääksesi asete,avaa arvoa.
3. Paina B-painike,a ase,aaksesi arvon ja siirtyäksesi ase,amaan
seuraavaa arvoa.
4. Asete,avien arvojen järjestys on tun?, minuuJ, sekun?, vuosi,
kuukausi, päivämäärä, 12/24-tunnin aikaformaaJ ja päiväyksen
formaaJ.
5. Paina A-painike,a tallentaaksesi ?edot ja poistuaksesi asetus?lasta.
HÄLYTYSTOIMINTO
1. Paina B-painike,a siirtyäksesi hälytystoimintoon.
2. Paina D-painike,a vaihtaaksesi hälytys 1 ja hälytys 2 -asetuksen välillä.
3. Paina E-painike,a kytkeäksesi hälytyksen päälle/pois päältä.
HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN
1. Paina A-painike,a ollessasi hälytystoiminnossa ja pidä se alaspaine,una siirtyäksesi asetus?laan.
Tun?arvo alkaa vilkkua.
2. Paina D-painike,a laskeaksesi arvoa; paina E-painike,a koro,aaksesi arvoa.
3. Paina B-painike,a ase,aaksesi arvon ja siirtyäksesi ase,amaan seuraavaa arvoa.
4. Asete,avien arvojen järjestys on tun?, minuuJ, AIKA 1/AIKA 2.
5. Paina A-painike,a tallentaaksesi ?edot ja poistuaksesi asetus?lasta.
Huom!
Hälytys kytkeytyy päälle automaaJses? poistuessasi hälytyksen asetus?lasta. Mikäli et paina mitään painike,a
30 sekunnin aikana poistuu kello asetus?lasta automaaJses? ja tallentaa ?edot, mu,a hälytys ei kytkeydy päälle.
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AJASTINTOIMINTO
1. Paina B-painike,a siirtyäksesi ajas?ntoimintoon 50 kierroksen digitaalimalleissa. 10-30 kierroksen digitaalimalleissa
paina E-painike,a ja pidä se alaspaine,una siirtyäksesi ajas?ntoimintoon.
2. Paina C-painike,a käynnistääksesi ajas?men.
3. Paina D-painike,a pysäy,ääksesi ajas?men. Paina D-painike,a ja pidä se alaspaine,una nollataksesi ajas?men
kellon ollessa pysähdyksissä.
4. Paina E-painike,a seuraavaa ajastusta varten.
Huom!
50 kierroksen digitaalimalleissa, on 3 eri ajas?nta. 10-30 kierroksen digitaalimalleissa on 5 eri ajas?nta.
AJASTIMEN ASETTAMINEN
1. Paina A-painike,a ollessasi ajas?ntoiminnossa ja pidä se alaspaine,una siirtyäksesi asetus?laan.
Ajas?men tyyppi alkaa vilkkua.
2. Paina D ja E-painike,a valitaksesi ylöspäin laskevan ajas?men, alaspäin laskevan ajas?men joka pysähtyy nollaudu,uaan, alaspäin laskevan ajas?men joka kertaa laskennan tai välimatka-ajas?men (katso "välimatka-ajas?men
ase,aminen" tarkempia ohjeita varten).
3. Paina B-painike,a siirtyäksesi ase,amaan seuraavaa arvoa.
4. Paina D-painike,a laskeaksesi ja E-painike,a suurentaaksesi arvoa.
5. Paina B-painike,a ase,aaksesi arvon ja siirtyäksesi ase,amaan seuraavaa arvoa.
6. Asete,avien arvojen järjestys on: ajas?men tyyppi, tun?, minuuJ, sekun?.
7. Paina A-painike,a tallentaaksesi ?edot ja poistuaksesi asetus?lasta.
VÄLIMATKA-AJASTIMEN ASETTAMINEN
1. Paina A-painike,a ollessasi ajas?ntoiminnossa ja pidä se alaspaine,una siirtyäksesi asetus?laan.
Ajas?men tyyppi alkaa vilkkua näytössä.
2. Paina D tai E-painike,a valitaksesi välimatka-ajas?men.
3. Paina B-painike,a siirtyäksesi ase,amaan seuraavaa arvoa.
4. Paina D-painike,a laskeaksesi ja E-painike,a suurentaaksesi asete,avaa arvoa.
5. Paina B-painike,a ase,aaksesi arvon ja siirtyäksesi ase,amaan seuraavaa arvoa.
6. Asete,avien arvojen järjestys on seuraava: ajas?men tyyppi (välimatka), tun?, minuuJ, sekun?.
7. Paina A-painike,a tallentaaksesi ?edot ja siirtyäksesi seuraavaan osioon.
8. Toista kohdat 5 ja 6 kunnes halu,u määrä osioita on asete,u. (50 kierroksen digitaalimalleissa on enintään
5 osiota, 10-30 kierroksen digitaalimalleissa on enintään 6 osiota.)
Huom!
Kellon käydessä osiot toistuvat maksimissaan 99 kertaa.
SEKUNTIKELLOTOIMINTO
1. Paina E-painike,a missä tahansa toiminto?lassa ja pidä se alaspaine,una 2 sekun?a siirtyäksesi sekun?kellotoimintoon 50 kierroksen digitaalimalleissa. 10-30 kierroksen digitaalimalleissa, paina B-painike,a siirtyäksesi
sekun?kellotoimintoon.
2. Paina C-painike,a käynnistääksesi sekun?kellon. Paina C-painike,a uudelleen sekun?kellon käydessä tal?oidaksesi
kierrosajan.
3. Paina E-painike,a vaihtaaksesi näyte,ävää arvoa sekun?kellon käydessä. Vaihtumisjärjestysjärjestys on seuraava:
nykyinen kierros, kokonaisaika, molemmat ajat.
4. Paina D-painike,a pysäy,ääksesi sekun?kellon sen käydessä. Pidä D-painike,a alaspaine,una nollataksesi ajan
Pidä A-painike,a alaspaine,una sekun?kellon ollessa pysähdyksissä tallentaaksesi ?edot loki?etoihin.
Huom!
50 kierroksen digitaalimalleissa maksimi kierrosmäärä on 50. 10-30 kierroksen digitaalimalleissa maksimi
kierrosmäärä on 10 tai 30.
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LOKITIEDOT-TOIMINTO
1. Paina B-painike,a siirtyäksesi loki?edot-toimintoon.
2. Paina E-painike,a näy,ääksesi ?edot valitusta se?stä.
3. Paina D-painike,a selataksesi tallenne,uja se,ejä. Pidä D-painike,a alaspaine,una valitun se?n pyyhkimiseksi
Jatka painikkeen alaspainamista pyyhkiäksesi kaikki se?t.
4. Paina E-painike,a ja pidä se alaspaine,una kilpaillaksesi mitä tahansa seJä vastaan. Tämä ase,aa sinut
VARJOKILPAILU-?laan.
VARJOKILPAILEMINEN (ainoastaan 50 kierroksen digitaalimalleissa)
Tämä toiminto antaa sinulle mahdollisuuden kilpailla helpos? itseäsi vastaan aikaisemmin tallennetusta ?etose?stä
joka löytyy ”LOKITIEDOT” toiminnon alta. Ota kierrosaika mi,auspisteessä ja kello ilmaisee sinulle miten pärjäsit
edelliseen tulokseen verra,una.
1. Paina B-painike,a siirtyäksesi LOKITIEDOT-toimintoon.
2. Paina D ja E-painike,a valitaksesi ?etose?n jota vastaan kilpailla.
3. Paina E-painike,a ja pidä se alaspaine,una siirtyäksesi varjokilpailu-sekun?kelloon.
Huom!
Katso sekun?kellotoiminto kohtaa sekun?kellon toimintaan lii,yviä ohjeita varten.
4. Paina A-painike,a ja pidä se alaspaine,una tallentaaksesi juoksu?edot sekun?kellon ollessa pysähdyksissä.
5. Paina B-painike,a palataksesi normaaliin aikanäy,öön.
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