Bruksanvisning

Start av sekundvisare
För att spara ström, levereras klockan med alla
funktioner avstängda.
Tryck A, B, C eller D för att starta sekundvisning.

Minutvisare
Stoppurets sekundvisare
Timvisare

Modul
4799
5034

Om denna bruksanvisning
Klockans funktioner styrs av funktionsknapparna
A, B, C och D.

Sekundvisare

24timmarsvisare

Funktioner

Datum

Sekundvisare

Världstid/
Alarmtid

Stoppur

Alarm

Tryck D
(När stoppuret är nollställt)

Världstid

Inställning
tid/datum

Tidvisning
Tryck

Tryck

Tryck

eller

Tryck och
håll inne
i ca 3 sekunder

Tryck

Tryck

Tidvisning

Stoppurets sekundvisare

Stoppurets sekundvisare
Timvisare

Minutvisare

Dag

24-timmars
visare

Sekundvisare

Stadskod

Tidvisningsfunktionen används för att justera tid,
datum och växla mellan sommar och vintertid.
• Vid tryck på A i Tidvisningsfunktionen, flyttas
sekundvisaren till innevarande veckodag,
stoppurets sekundvisare pekar på den Stadskod som är vald som Hemstadskod.
Tryck A för att återgå till normal tidvisning.
Klockan återgår automatiskt till normal tidvisning efter ca 3 sekunder om ingen knapp
trycks.

Sekundvisare

Veckodag

Att ställa tid och datum

Stoppurets
sekundvisare

Sekundvisare

Stoppurets sekundvisare

Minutvisare
Timvisare
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1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A
i ca tre sekunder tills klockan ger en kort signal.
• Stoppurets sekundvisare pekar på den Stadskod som är vald som Hemstadskod.
• Sekundvisaren pekar på aktuell inställning av
DST (sommar/vintertid)
2. Tryck D för att flytta stoppurets sekundvisare
till den Stadskod som önskas som Hemstadskod (Hemstadskod är den plats där du oftast
befinner dig) – Se Stadskodtabellen
3. Tryck B för att växla mellan sommartid/vintertid DST On/Off.
4. När önskad inställning av Hemstadskod och
DST är klar, tryck C.
• Klockan ger en kort signal och stoppurets
sekundvisare flyttas till "klockan 12".
• Alla visare (förutom stoppurets sekundvisare)
och datum kommer automatiskt att ställas på
aktuell tid och datum för vald Stadskod.
• Alla tangentfunktioner är avaktiverade när visarna flyttas.

Klockans sekundvisare

Månad

Dag

5. Tryck D ( + ) eller B ( – ) för att justera tid,
timmar och minuter.
• Kontrollera även 24-timmarsvisaren vid justering av tid.
6. När önskad tid är inställd, tryck C.
• Klockan ger en kort signal.
7. Tryck D ( + ) eller B ( – ) för att justera årtal.
• Årtal kan ställas mellan 2001 och 2099.
• Tryck B för att ställa stoppurets sekundvisare
på den tiotalssiffra du önskar i årtal. Ex 10 för
2012.
• Tryck D för att ställa klockans sekundvisare
på den entalssiffra du önskar i årtal. Ex 2 för
2012.
8. När önskat årtal är valt, tryck C.
• Klockan ger en kort signal.
9. Tryck D för att ställa stoppurets sekundvisare
till önskad månad. Ex för mars, ställ visaren
på 3.
10. När önskat månad är vald, tryck C.
• Klockan ger en kort signal.
11. Tryck D ( + ) eller B ( – ) för att justera dag.
• Klockan justerar automatiskt för 30 eller 31
dagar för vald månad. Om du önskar ställa in
30 dagar och det inte går, kontrollera vald
månad.
• För att återgå till inställning av tid, tryck C.
Klockan ger två korta signaler.
12. När alla inställningar är som önskat och dagvisning inte flyttas, tryck A. Sekundvisaren
startas igen
• Under punkt 1 till 11 kan A tryckas, när som
helst, för att återgå till normal tidvisning.

Stoppur

Alarm

Stoppurets sekundvisare
Stoppurets timvisare
24-timmarsvisning

Stoppurets
1/20 sekundvisare

Stoppuret mäter tid.
• Vid aktivering av Stoppursfunktionen flyttas stoppurets 1/20-sekundvisare och
stoppurets minutvisare till 0.
• Maximal mättid är 23 timmar, 59 minuteroch 59.95 sekunder.
• Stoppuret börjar om efter uppnådd maximal mättid.

Stoppurets
minutvisare

Alarmtid timvisare
24-timmarsvisning
Funktionsindikator

Alarmsignal ljuder på ställd tid.
• När Alarmfunktionen aktiveras flyttas stoppurets
sekundvisare till ALM-position. Sekundvisaren
flyttas till nuvarande inställning av alarmsignal
ON/OFF.

Att ställa in alarmtid

Sekundvisare
Alarmtid minutvisare

Att starta tidtagning i Stoppursfunktionen
1. I Stoppursfunktionen, tryck B.
2. För att stoppa/återuppta tidtagning, tryck B.
• 1/20-sekundsvisaren roterar endast under de första 60 sekunderna av tidtagning.
• När tidtagning stoppats, flyttas visaren till uppmätt tid.
3. Kontrollera uppmätt tid.
4. Tryck D för att nollställa.

1. I Alarmfunktionen, tryck och håll inne A i ca tre
sekunder.
• Sekundvisaren flyttas till ON (Alarm på)
2. Tryck D ( + ) eller B ( – ) för att justera alarmtid.
• Varje tryck justerar inställning med en minut.
3. För att avsluta, tryck A.

Alarmfunktion
Alarmsignalen ljuder i ca 10 sekunder på inställd tid.
• Tryck valfri tangent för att stänga av alarmsignalen.

Alarm ON eller OFF
I Alarmfunktionen, tryck A för att växla mellan alarm
ON eller OFF.

Att starta tidtagning i Tidvisningsfunktionen
1. I Tidvisningsfunktionen, tryck B.
• Tidtagning startas ej förrän efter ca en sekund.
• Tidtagning startas ej i Tidvisningsfunktionen om Alarmsignal ljuder eller under datumskifte nattetid.
2. För att stoppa/återuppta tidtagning, tryck B.
• 1/20-sekundsvisaren roterar endast under de första 60 sekunderna av tidtagning.
• När tidtagning stoppats, flyttas visaren till uppmätt tid.
3. Kontrollera uppmätt tid.
4. Tryck D för att nollställa.

Världstid

Inställning tid och datum/visarnas Hemposition
Om tid och datum visas fel genomför följande procedur för att justera till rätt Hemposition för visarna.

Stoppurets sekundvisare

Att justera Hemposition

Sekundvisare

Stoppurets sekundvisare
Stadskod

Världstidsfunktionen visar aktuell tid i 27 städer (29 tidszoner) världen över.
En enkel procedur växlar mellan aktuell vald
Hemstadskod och Stadskod.
• Om Världstidsfunktionen visar fel tid, kontrollera vald Hemstadskod.

Timvisare

Minutvisare

Att visa tiden i annan stad

Sekundvisare

Världstidsvisare
24-timmarsvisning

I Världstidsfunktionen, tryck D för att flytta
sekundvisaren till önskad Stadskod.
• Världstidsvisarna flyttas till aktuell tid för
vald Stadskod.
• Se även Stadskodtabellen.

24-timmarsvisare
Världstid/Alarmvisare

Att kontrollera om tiden för vald
Stadskod är sommar- eller vintertid.
1. I Världstidsfunktionen, tryck D för val av
Stadskod.
2. Tryck A.
• Sekundvisaren pekar på ON eller OFF.

Att växla mellan sommar- eller vintertid för en Stadskod.

Tryck och håll
inne i ca tre
sekunder

1. I Världstidsfunktionen, tryck D för val av
Stadskod.
2. Tryck och håll inne A i ca tre sekunder tills
klockan ger en kort signal.
• Sekundvisaren växlar mellan ON eller
OFF.
• Växling mellan sommar/vintertid kan ej
göras för GMT.
• Inställning av sommartid/vintertid för vald
Stadskod påverkar ej övriga Stadskoder.

Byta plats på vald Hemstadskod och
Stadskod.
Använd denna funktion för att byta plats mellan din valda Hemstadskod och Stadskod.
1. I Världstidsfunktionen, tryck D för att välja
Stadskod.
2. Tryck och håll inne B i ca tre sekunder tills
klockan ger en kort signal.
• Signalen är kvitto på att byte skett.
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Dag

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A
samt tryck C i ca tre sekunder tills klockan ger
en kort signal.
• Om sekundvisarens hemposition är korrekt
pekar den på "0", om inte, tryck D för att justera
så att visaren pekar på "0".
• Om Stoppurets sekundvisare är korrekt flyttas
visaren till "klockan 12", om inte, tryck B för att
justera.
2. Tryck C när båda visarna är i korrekt position.
• Justering av tim- minut- och 24-timmarsvisare
kan nu göras.
• Om visarna är korrekt placerade pekar de på
"klockan 12", om inte justera med D ( + ) eller B
( – ).
3. Tryck C när visarna är i korrekt position.
• Justering av Världstid- och Alarmvisare kan nu
göras.
• Om visarna är korrekt placerade pekar de på
"24", om inte justera med D ( + ) eller B ( – ).
4. Tryck C när visarna är i korrekt position.
• Justering av Datum
• Om datum är korrekt visas "1", om inte justera
med D ( + ) eller B ( – ).
5. För att avsluta, tryck A.

REFERENSER
Snabbstegning/justering
•

•
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D och B används för att justera klockans inställningar.
För att justera i snabb hastighet, tryck och håll inne båda samtidigt.
För att avsluta, tryck valfri tangent.
Justering med snabb hastighet avslutas när:
– Timvisarna gjort ett helt varv, 24 timmar.
– Datumvisning passerat 31 dagar.

STADSKODTABELL

– Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur !
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