PAIGALDAMINE
Aseta statiivile või riputa kindlalt. Tuulega üle 5 m/s tuleb statiiv ülemistest punktidest täiendavalt
fikseerida.
Ühenda toitejuhe ja lülita sisse vajutades puldil klahvi "1" või telefonis punast „ON/OFF“.
KELLA SAAB JUHTIDA PULDIST VŐI TELEFONI APPist „EURM“

PULDIGA JUHTIMINE
Värvide muutmine toimub klahviga "5".
Heleduse muutmine toimub klahviga "3".
Kellaaja kuvamine toimub klahviga "9"

MUUTMINE
Muuta saab:
 kellaaega (klahv "9");
 stopperi sekundirežiimi stardiaega (klahv "11")
 stopperi sajandiksekundirežiimi stardiaega (klahv "10")
 timeri aega (klahv „12“)
Muuta saab seadeid valitud režiimil olles klahviga "EDIT" (klahv "2") -> vilkuva numbri väärtuse
suurendamine (nool üles, klahv "3") ja vähendamine (nool alla, klahv "5"). Numbrite vahel liikumine
vasakule nooleklahviga "7" ja paremale noolekklahviga "8". Kinnitamiseks vajuta "ENTER", klahv
"4". Väljumiseks muutmisrežiimist muutusi tegemata, vajuta "1".

STOPPER
Stopperil on 2 režiimi: Alustamisel loeb timer 10 sekundit nullini ja lugemine toimub seejärel
sekundirežiimis kuni 99 tundi 59 minutit ja 59 sekundit ning alustamine vajutuse hetkel sajandikke
näitavas režiimis 99 minutit, 59 sekundit ja 99 sajandiksekundit. Enne avalikku kasutamist tee läbi
test ning veendu, et mälus ei ole pooleliolevat mõõtmist ning lugemine algab soovitud näidust. Peata
lugemine ja nulli näit.
Sekundirežiimis koos 10-sekundi timeriga enne algust.
Vali režiim "UP" klahviga "11" -> "START" klahviga "7". Käivitub timer 10 sekundit, viimased 3
sekundit on koos signaaliga ning nullini jõudes on pikk signaal. Seejärel algab lugemine sekundi
režiimis. Lugemist võib peatada ja hiljem jätkata sama protseduuri järgides.
Sajandiksekundi režiim käivitub vajutuse hetkel
Vali režiim "F" klahviga "10" -> "START" klahviga "7".

TIMER
Vali režiim "DOWN" klahviga "12" -> "START" klahviga "7".

TELEFONIGA JUHTIMINE
ETTEVALMISTUS
IOS vajab versiooni 8.0 või uuem. Android vajab versiooni 4.3 või uuem
Lae alla ja installeeri rakendus „EURM“. Kasutamise ajal peab bluetooth olema sisse lülitatud ja
seadmega ühendatud.
Käivita rakendus ja ühenda kellaga kasutades otsimisklahvi.
Vasakusse äärde ilmub kiri „Connected“. Paremas ääres kuvatakse signaalitugevus. 10 – 100 db
tähendab head ning -100 - 0 db halba signaalitugevust.

KLAHVID
Klahvid „Temp“ ja „Time“ ei tee midgi

„REBOOT“ – kasuta siis, kui kell peaks ootamatult seisma jääma või ei reageeri.
„MEM“ –
„EDIT“ – valitud režiimis seadete muutmine
„ENTER“ – kinnitab muudetud seded
„START“ – alustab valitud funktsioonis lugemisega stopper/timer
„STOP“ või „PAUSE“ – peatab lugemise
„RESET“ – kustutab pooleliolleva lugemise
„12/24“ – kellaja kuvamise režiimid
NOOL PAREMALE JA VASAKULE– seadistusrežiimis liikumine numbrite vahel
„SOUND“ – heli sisse ja välja lülitamine
„CYC“ – lubab või keelab 10 sek ettevalmistusaja enne lugemise alustamist
NOOL ja PÄIKE – heleduse reguleerimine, salvestamiseks vajuta „ENTER“
„CLOCK“ – kella režiim
„UP“ – stopper sekundirežiim
„DOWN“ – timeri režiim
„STOPWATCH“ – stopper sajandiksekundirežiim
„C/F“ – värvirežiimi valimine
„F1“ – otsetee punasele värvile
„F2“ – otsetee rohelisele värvile
„F3“ – otsetee sinisele värvile
„A1“ – otsetee kollasele värvile
„A2“ – otsetee helesinisele värvile
„A3“ – otsetee valgele värvile

MUUTMINE
Muuta saab:
 kellaaega („CLOCK“ -> "EDIT");
 stopperi sekundirežiimi stardiaega („UP“ – „EDIT“)
 stopperi sajandiksekundirežiimi stardiaega („STOPWATCH“ – „EDIT“)
 timeri aega („DOWN“ – „EDIT“)
Muuta saab seadeid valitud režiimil olles klahviga "EDIT" -> vilkuva numbri väärtuse muutmiseks
kasuta numbriklahve. Numbrite vahel liikumiseks kasuta nooleklahve. Kinnitamiseks vajuta
"ENTER". Väljumiseks muutmisrežiimist muutusi tegemata, vajuta "ON/OFF".

STOPPERI JUHTIMINE
Enne avalikku kasutamist tee läbi test ning veendu, et mälus ei ole pooleliolevat mõõtmist ning
lugemine algab soovitud näidust. Peata lugemine ja nulli näit.
Sekundirežiimis koos 10-sekundi timeriga enne algust.
Vali režiim "UP" -> "START". Käivitub timer 10 sekundit, viimased 3 sekundit on koos signaaliga
ning nullini jõudes on pikk signaal. Seejärel algab lugemine sekundi režiimis. Lugemist võib peatada
ja hiljem jätkata sama protseduuri järgides.
Sajandiksekundi režiim käivitub vajutuse hetkel
Vali režiim "STOPWATCH" -> "START".

TIMERI JUHTIMINE
Soovitud aja määramiseks vali režiim "DOWN" -> „EDIT“
Alustamiseks vali "START".

