
NORSK 5226
 •
 •  Ta vare på denne manualen for seinere bruk.
 •  Ditt ur kan avvike noe fra de bilder som er vist i bruksanvisningen.

THU 30

Dato

Stoppeklokkens Sekundviser Krone (Normal 
posisjon)

Første klikk  
(Dag, ukedag innstilling)

Andre klikk 
(Innstilling av time)

Ukedag

Sekundviser

Minuttviser

Stoppeklokkens MinuttviserTimeviser

Stoppeklokkens Timeviser

Innstilling av vanlig tid
1.  Når sekundviseren peker på kl. 12, trekk ut kronen til det andre klikket for å 

stoppe den.
2.  Innstill viserne med å skru på kronen. Flytt minuttviseren fire eller frem minutter 

forbi tidspunktet du ønsker å stille, og deretter flytter du den forsiktig tilbake 
igjen.

3.  Trykk kronen inn igjen på et timesignal for å avslutte.

Å stille inn dato og ukedag
 •  Unngå å stille datoen og ukedagen mellom kl. 9:00 p.m.og 06:00 a.m. (Dato og 
ukedag displayet endres kanskje ikke den påfølgende dag.)

1.  Trekk kronen ut til første klikk.
2.  Still inn dato ved å skru på kronen.
3.  Still inn dato ved å skru på kronen med klokken.
4.  Trykk kronen tilbake til normalposisjon.

Bruk av stoppeklokke
Stoppeklokke-modus kan indikere forløpt tid opp til 11 timer, 59 minutter og 59 
sekunder.
 •  Illustrasjonen viser en tid på 2 timer, 20 miutter, 40 sekunder.
 •  Ikke prøv å utføre en stoppeklokke operasjon når kronen er trukket ut, enten til 
første eller andre klikket. Hvis du prøver å trykke på en trykker, kan du komme 
borti kronen slik at den roterer litt og dermed endrer du innstilling av tiden.

 •  Når stoppeklokken er startet vil den fortsette inntil du trykker A for å stoppe 
den, selv om tiden når grensen for måling som er definert ovenfor.

Måling av forløpt tid
1. Trykk A for å starte stoppeklokken.
2.  Trykk A for å stoppe stoppeklokken.

 •  Du kan fortsette målingen ved å trykke A igjen.
3.  Trykk B for å nullstille stoppeklokken.

Justering av stoppeklokkens viser posisjoner
Bruk av stoppeklokken kan føre til at startposisjonene for stoppeklokkens minutt- 
og sekundviser blir forskjøvet. Bruk følgende prosedyre for å sjekke visernes 
posisjon og juster posisjonene slik at de peker på kl. 12 når stoppeklokken er 
nullstilt.

Å justere posisjonene på stoppeklokke viserne
1.  Trykk B for å nullstille stoppeklokken, og sjekk posisjonen på stoppeklokkens 

minuttviser og  sekundviser.
2.  Trekk kronen ut til andre klikk.
3.  Trykk A for å flytte stoppeklokkens sekundviser frem til den peker på kl. 12.
4.  Hvis stoppeklokkens minuttviser er riktig justert, gå videre til trinn 5. Hvis 

stoppeklokkens minutt- og timeviser også er forskjøvet, trykk B slik at de peker 
på 12 (60).

5.  Når du har gjort de nødvendige justeringene må du trykke kronen tilbake til dens 
normale posisjon.

 •  Hvis du trekker kronen ut vil tidvisningens sekundviser stoppe. Etter å ha utført 
prosedyren ovenfor, bør du også justere tiden.

 ■ Ur med forløpt tid-bezel
Drei på bezel-ringen som viser forløpt tid for å justere  
merket med minuttviseren.
Etter at det har gått litt tid, kan du avlese gradinndelingen på 
bezelen hvor minuttviseren peker.
Dette indikerer forløpt tid.

Bezel-ring for medgått tid

 •  Enkelte vanntette modeller kommer med skrulås-krone.
 •  Slike kroner må skrues av i retningen som vises på bildet, 
slik at de løsner før de kan trekkes ut. Ikke trekk for hardt i 
slike kroner.

 •  Vær også oppmerksom på at disse urene ikke er vanntette 
mens kronen er løsnet. Husk å skru kronen t i lbake 
("teite den til") så langt som mulig når du er ferdig med 
innstillingene.

Spesifikasjoner

Nøyaktighet ved normaltemperatur:  ± 20 sekunder pr måned
Display:  3 analoge visere (tidvisning timer og minutter, stoppeklokke sekunder), 

3 skiver (tidvisning sekunder, stoppeklokke timer og minutter), dag, ukedag
Stoppeklokke Funksjoner:  Målekapasitet: 11:59’59” 

Måle enhet: 1 sekund 
Måle Modus: Medgått tid

Batteri:  Ett silver oxide batteri (Type: SR927W)
Ca. 5 år med type SR627W (forutsetter 1 stoppeklokke operasjon 60 min./dag)


