
Modul: 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344,
1360, 1399, 1747, 1771, 4394, 5049

Att ställa in tid
1. När sekundvisaren pekar mot "kl 12:00" po-

sition, drag ut kronan för att stoppa
armbandsuret.

2. Ställ tiden genom att  vrida kronan medurs.
Ställ visarna ca 4-5 minuter över önskad tid
och vrid därefter tillbaka till korrekt tid.

3. Tryck in kronan till normalposition för att
återuppta tidvisningen.

Bruksanvisning Modul
Se rubriker

Modul: 709, 1333, 1347, 3716

Att ställa in tid
1. När sekundvisaren pekar mot "kl 12:00"

position, drag ut kronan till 2:a steget för
att stoppa armbandsuret.

2. Ställ tiden genom att  vrida kronan med-
urs. Ställ visarna ca 4-5 minuter över
önskad tid och vrid därefter tillbaka till
korrekt tid.

3. Tryck in kronan till normalposition för att
återuppta tidvisningen.

Att ställa in datum
1. Drag ut kronan till det 1:a steget.
• Normal tidvisning fortsätter.
2. Vrid kronan motsols för att ändra datum.
3. Vrid kronan medsols för att ställa in

veckodag. Välj om veckodagarna skall
visas på spanska eller engelska

• Undvik att justera dagvisning mellan
klockan 20:00 och 04:00.
Eftersom klockans urverk justerar datum
under denna tid.

3. Tryck in kronan till normalposition.

Registerring
Registerringen kan användas för tidtagning eller
exempelvis för att komma ihåg hur mycket
parkerings tid som är kvar.

Notera
• Vissa vattenskyddade modeller har en

förskruvad krona som måste skruvas
loss. Skruva kronan motsols innan du
drar ut den till inställningssteg 1 eller 2.

• Klockan är ej vattentät om inte kronan
skruvas tillbaka i sin låsta position.

Registerring
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Krona

Modul: 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370

Att ställa in tid
1. Drag ut kronan.
2. Ställ tiden genom att  vrida kronan medurs.
3. Tryck in kronan till normalposition för att

återuppta tidvisningen.

Krona

Modul: 1782,
4328, 4747

2:a steget

1:a stegetModul: 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345,
1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731,
2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712,
4393, 5025, 5044]

Att ställa in tid
1. Drag ut kronan till det 2:a steget.
• Sekundvisaren kommer att förflyttas till

"klockan-12-position" och stoppa där.
2. Ställ tiden genom att  vrida kronan medurs. Ställ

visarna ca 4-5 minuter över önskad tid och vrid
därefter tillbaka till korrekt tid.

3. Tryck in kronan till normalposition.

Att ställa in datum
1. Drag ut kronan till det 1:a steget.
2. Vrid kronan medurs för att ändra datum.
• Undvik att justera datum mellan klockan 20:00

och 02:00.
3. Tryck in kronan till normalposition.

Krona

1:a steget

Krona

Modul: 4746

1:a steget

2:a steget

Krona

Veckodagar

Engelska Spanska
SUN DOM

MON LUN

TUE MAR

WED MIER

THU JUEV

FRI VIER

SAT SAB


