TITAN Box Digital Clock
BRUKSANVISNING
Produktprofil:
● Hölje av matt aluminiumlegering och matt svart lins.
● DC12V/2A ström. Använd originaladapter.
● Infraröd fjärrstyrning, använd 2 stycken AAA-batterier.

Funktionsdetaljer:
Klocka
Tryck “CLOCK”(KLOCKA) tangent för att visa tiden.
Tryck ” 24Hrs”(24 timmar) eller ”12Hrs” (12timmar) tangent för att visa 24
timmars tid eller 12 timmarstid ( 12 timmar)

08 :58

Tryck ” Up/Dn”-tangenten för att antingen räkna upp eller ner tiden. Tryck
”OK”-tangenten för att starta/ stoppa/ återuppta intervalltidtagningen.
Nedräkning

● 6 siffrors 4 tums extra ljus LED-klocka.

.

Användare kan ta fram den här intervalltidtagningen direkt med
snabbvalstangenten.

8 :58

Militärtid ( 24 timmar)
Standardtid (12 timmar)
Tryck på ” EDIT”(REDIGERA)-tangenten för att ställa in tiden: Tryck vänster eller
höger tangent för att ändra blinkande värden med nummertangenterna.
Tryck ” EDIT”(REDIGERA)-tangenten en andra gång för att spara & gå ur
inställningar eller tryck ” EXIT” (GÅ UR) tangenten för gå ur utan att spara.
Intervalltidtagning
Tryck ”INT”-tangent till för att slå på intervalltidtagningsläget.
Blå siffror är till för rundor ( max 99 rundor), röda siffror är till för träningstid eller
vilotid ( max 99 minuter, 59 sekunder). Om 2 röda punkter blinkar stadigt betyder
det träningstid, annars är det för vilotid.
Tryck på ” EDIT”(REDIGERA)-tangenten för att ställa in en ny anpassad
intervalltid och mata in värden för rundor ( 2 blå siffror).
Tryck ”EDIT”(REDIGERA)--tangenten en andra gång för att ställa in
träningsperiod. Tryck vänster eller höger tangent för att ändra blinkande värden
och ställ in värden med siffertangenterna ( 4 röda siffror)
Tryck ”EDIT”(REDIGERA)en tredje gång för att ställa in vilotid. Tryck vänster eller
höger tangent för att ändra blinkande värden och ställ in värden med
siffertangenterna(4 röda siffror)

P 1 0 0 00 P2 0 0 00
Ställ in träningstid
Ställ in vilotid
Tryck ”EDIT” ”(REDIGERA) en fjärde gång för att spara & gå ur inställningar
eller tryck på ” EXIT” (GÅ UR) -tangenten för att gå ur utan att spara. Eller följt
av tryckning på en siffertangent för att spara aktuell inställning som snabbval.

Tryck på nedåtpiltangenten för att slå på nedräkningsläge. Ett långt pip hörs
när tiden nås.

dn 99:59
Tryck ”OK”-tangenten för att starta/stoppa/ återuppta nedräkningen.
Tryck på ”EDIT”(REDIGERA)-tangenten för att ställa in en ny anpassad
nedräkning. Tryck vänster eller höger tangent för att ändra blinkande värden och
ställ in värden med siffertangenterna.
Tryck ” EDIT”(REDIGERA)--tangenten en andra gång för att spara & gå ur
inställningar eller tryck ” EXIT” (GÅ UR) tangenten för gå ur utan att spara. Eller följt
av tryckning på en siffertangent för att spara aktuell inställning som snabbval.
Användare kan ta fram den här nedräkningen direkt med snabbvalstangenten.
Uppräkningstidtagning
Tryck på uppåtpiltangenten för att slå på uppräkningsläge. Ett långt pip hörs när
tiden nås.

UP00 :00
Tryck ”OK”-tangenten för att starta/stoppa/ återuppta uppräkningen.
Tryck på ”EDIT”(REDIGERA)-tangenten för att ställa in en ny anpassad
uppräkningstid. Tryck vänster eller höger tangent för att ändra blinkande värden
och ställ in värden med siffertangenterna.
Tryck ” EDIT”(REDIGERA)-tangenten en andra gång för att spara & gå ur
inställningar eller tryck ” EXIT” (GÅ UR) tangenten för gå ur utan att spara.
Eller följt av tryckning på en siffertangent för att spara aktuell inställning som
snabbval. Användare kan ta fram den här uppräkningen direkt med
snabbvalstangenten.
Förinställd 100 minuter uppräkningstidtagning
Tryck på F1-tangenten för att starta 100 minuters uppräkningsläge.

F 1 0 0 :00
Tryck på ”OK”-tangenten för att starta/
stoppa/återställa tidtagningen
Tryck på ”Reset”-tangenten för att nollställa.
De här förinställda tidtagningen kan inte ändras. Den räknar från
00:00 till 99:59 i MM:SS.

Förinställd 20 minuters nedräkning
Tryck på F2 för att starta 20 minuters nedräkningsläge.

F 2 2 0: 00
Tryck på ”OK”-tangenten för att starta/ stoppa/ återuppta
tidtagningen. Tryck på ”Reset” (Återställ) -tangenten för
att gå tillbaka till 20:00.
De här förinställda tidtagningen kan inte ändras. Den räknar från 20:00 till 00:00 i
MM:SS.

Fight Gone Bad tidtagning
Tryck på “FGB”-tangenten för att ställa in läget.

F 3 1 7 :00
Tryck på ”OK”-tangenten för att starta/ stoppa/ återuppta
tidtagningen. Tryck på ”Reset” (Återställ) -tangenten för att
gå tillbaka till 17:00.
FGB-läget består av tre 5-minuters rundor och 1 minuts vila mellan varje runda.
Det piper en gång vid starten för varje 1.minutsträning och piper två gånger vid
start för varje 1-minutsvila.

10 sekunders förberedelse
Tryck på ”+-10s”-tangenten för att aktivera eller deaktivera 10-sekunders
nedräkningen före varje funktion.
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Aktiv

Deaktivera

Återställ tidtagning

Observera:
● Avsluta pågående funktion och välj annan funktion.
● En siffertangent gäller endast för det senaste snabbvalet.
● Klockans inställning måste vara 24-timmarsläge

TANGENT LAYOUT:
Tabata tidtagning
Tryck på “TBT”-tangenten för att starta Tabata-läge.

KLOCKA 12tim.
12tim. 24tim
24tim

F 4 0 0 :00
Tryck på ”OK”-tangenten för att starta/ stoppa/ återuppta
tidtagningen. Tryck på ”Reset” (Återställ) -tangenten för
att gå tillbaka till 00:00.
Tabata-läge består av 8 rundor av 20 sekunders träning och 10 sekunders vila. Det
piper en gång när träningen slutar och piper två gånger när vilan slutar.
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Stoppur
Tryck på “

” tangenten för att sätta igång stoppuret.

F2
tangent

+

Dag eller nattläge: 5 nivåer
justerbart ljus.
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Up/Dn

INT FGB TBT

F 5 0 0 :00
Tryck på ”OK”-tangenten för att starta/ stoppa/ återuppta
tidtagningen. Tryck på ”Reset” (Återställ) -tangenten för
att nollställa.
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