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ANALOG

Svensk Bruksanvisning

• Ta vara på den här manualen för framtida referens.
• Din klocka kan skilja sig något från de illustrationerna som visas i bruksanvisningen.

Märk
• • Vissa vattentäta modeller har en förskruvad krona.
• • Sådana kronor måste skruvas loss i den riktningen som visas på

illustrationen, så att de lossnar för de kan dras ut. Inte dra för hårt i sådana kronor. 
• • Var observant på att dessa klockor ej är vattentäta medan kronan är

skruvad loss. Kom ihåg att skruva tillbaka("täppa den till") så mycket som möjligt 
när du är färdig med inställningarna.

[Modul 5125 och 5167]

Inställning av vanlig tid

1. När sekundvisaren pekar på kl. 12, dra ut kronan 
till det andra klicket för att stoppa den.

2. Ställ visarna med kronan. Flytta minutvisaren fyra 
eller fem minuter förbi tidpunkten du önskar att 
ställa, och därefter flyttar du den försiktigt tillbaka 
igen.

3. För att avsluta trycks kronan in på en timsignal.

Ställa datum och veckodag
• Undvik att ställa datum och veckodag mellan kl. 

09:00 p.m. och 05:00 a.m. (Datum och veckodag 
displayen ändras kanske inte efterföljande dag.)

1. 1) Drag ut kronan till första klick.
2. 2) Ställ datum genom att vrida kronan mot klockan.
3. 2) Ställ datum genom att vrida kronan mot klockan .
4. 3) Tryck in kronan till normal position.

Bezel ring för tid

Kronan
(Normal position)

Första klick
(inställning av 
Datum och veckodag

Andra klick
(Inställning av 
tid)

[Modul 5128, 5180, og 5199]

Inställning av vanlig tid

1. När sekundvisaren pekar på kl. 12, dra ut kronan till 
det andra klicket för att stoppa den. 

2. Ställ visarna med kronan.  Flytta minutvisaren fyra 
eller fem minuter förbi tidpunkten du önskar att 
ställa, och därefter flyttar du den försiktigt tillbaka 
igen.

3. För att avsluta trycks kronan in på en timsignal. 

Ställa datum

• Undvik att ställa datum mellan kl. 09:00 p.m. och 
1:00 a.m. (Datum displayen ändras kanske inte 
efterföljande dag.)

1. 1) Drag ut kronan till första klick.
2. 2) Ställ datum genom att vrida kronan.
3. 3) Tryck in kronan till normal position.

Första klick 
(Inställning av datum)

Andra klick
(inställning 
av tid)

Kronan
(Normal position)

• Tidsinställning för klockor med Bezel ring 
Vrid på Bezel ringen så att märket  pekar mot minut 
visaren. 
Etter en kort stund pekar minutvisaren ut hur lång tid som 
har gått på Bezel ring.
Detta visar tiden.

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

Merk

• 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.

[Modul 5284, 5361, 5364]

Innstilling av tid

Krone1. Når sekundviseren peker på 12, t rekker du 
ut  Kronen for å stoppe den.

2. Still viserne ved å skru på kronen. Ved endring av 
tid, flytt minuttviseren fire eller fem minutter forbi 
den endelige innstillingen, og deretter tilbake til den 
innstillingen du ønsker.

3. Trykk kronen inn igjen når du er ferdig.
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skruvad loss. Kom ihåg att skruva tillbaka("täppa den till") så mycket som möjligt 
när du är färdig med inställningarna.

[Modul 5125 och 5167]

Inställning av vanlig tid

1. När sekundvisaren pekar på kl. 12, dra ut kronan
till det andra klicket för att stoppa den.

2. Ställ visarna med kronan. Flytta minutvisaren fyra
eller fem minuter förbi tidpunkten du önskar att
ställa, och därefter flyttar du den försiktigt tillbaka 
igen.

3. För att avsluta trycks kronan in på en timsignal.

Ställa datum och veckodag
• Undvik att ställa datum och veckodag mellan kl.

09:00 p.m. och 05:00 a.m. (Datum och veckodag
displayen ändras kanske inte efterföljande dag.)

1. 1) Drag ut kronan till första klick.
2. 2) Ställ datum genom att vrida kronan mot klockan.
3. 2) Ställ datum genom att vrida kronan mot klockan .
4. 3) Tryck in kronan till normal position.

Bezel ring för tid

Kronan
(Normal position)

Första klick
(inställning av 
Datum och veckodag

Andra klick
(Inställning av 
tid)

[Modul 5128, 5180, og 5199]

Inställning av vanlig tid

1. När sekundvisaren pekar på kl. 12, dra ut kronan till 
det andra klicket för att stoppa den. 

2. Ställ visarna med kronan.  Flytta minutvisaren fyra 
eller fem minuter förbi tidpunkten du önskar att 
ställa, och därefter flyttar du den försiktigt tillbaka 
igen.

3. För att avsluta trycks kronan in på en timsignal. 

Ställa datum

• Undvik att ställa datum mellan kl. 09:00 p.m. och
1:00 a.m. (Datum displayen ändras kanske inte
efterföljande dag.)

1. 1) Drag ut kronan till första klick.
2. 2) Ställ datum genom att vrida kronan.
3. 3) Tryck in kronan till normal position.

Första klick 
(Inställning av datum)

Andra klick
(inställning 
av tid)

Kronan
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• Tidsinställning för klockor med Bezel ring
Vrid på Bezel ringen så att märket  pekar mot minut 
visaren.
Etter en kort stund pekar minutvisaren ut hur lång tid som 
har gått på Bezel ring.  
Detta visar tiden.
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till det andra klicket för att stoppa den.

2. Ställ visarna med kronan. Flytta minutvisaren fyra
eller fem minuter förbi tidpunkten du önskar att
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[Modul 5128, 5180, og 5199]

Inställning av vanlig tid

1. När sekundvisaren pekar på kl. 12, dra ut kronan till 
det andra klicket för att stoppa den. 

2. Ställ visarna med kronan. Flytta minutvisaren fyra 
eller fem minuter förbi tidpunkten du önskar att
ställa, och därefter flyttar du den försiktigt tillbaka 
igen.
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Ställa datum
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• Tidsinställning för klockor med Bezel ring
Vrid på Bezel ringen så att märket  pekar mot minut 
visaren.
Etter en kort stund pekar minutvisaren ut hur lång tid som 
har gått på Bezel ring.  
Detta visar tiden.


