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Innstilling av tid og
dato

Krone
(Normal posisjon)

• Ditt ur kan avvike noe fra de
bilder som er vist i bruksanvisningen.
[Dato-stilling]
1) Trekk kronen ut til første klikk.
2) Still datoen ved å skru på
kronen.
Unngå å stille datoen mellom
kl. 8:00 p.m.og 1:00 a.m.
(Dato displayet endres
kanskje ikke den påfølgende
dag.)
3) Trykk kronen tilbake til
normalposisjon.
[Stilling av tid og ukedag]
1) Trekk ut kronen til det andre
klikket når sekundviseren er i
kl 12-posisjon.
2) Still viserne ved å skru på
kronen. Når dette gjøres vil
ukedagen endres tilsvarende.
• Etter at du har stilt ukedagen
må du passe på når du stiller
tiden, at du skiller mellom AM
og PM.
3) Trykk kronen inn på et gitt
timesignal, gjerne fra radio.

1343/1794/2364/
5071/5072/5354

Første klikk
(Dato-stilling)

Andre klikk
(Stilling av tid og
ukedag)
Ukedag
Dato
24-Timers viser
Modul Nr. 1343/2364/5071/5224
5316/5354
Krone
(Normal posisjon)
Første klikk
[Dato-stilling]

24-Timers viser
24 timers viseren indikerer gjeldende time for dagen, oggjør en
komplett rotasjon hver 24. time.

Andre klikk
(Stilling av tid og
ukedag)
Ukedag
Dato
24-Timers viser
Modul 1794/5072
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n For ur med bezel-ring for medgått tid
Drei på bezel-ringen som viser medgått tid for
å justere
merket til minuttviseren.
Etter at det har gått litt tid, kan du avlese
hvor lang tid som er gått på bezelen hvor
minuttviseren peker.
Dette indikerer medgått 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 tilbake ("teite den til")
så langt som mulig når du er ferdig med
innstillingene.

1

