SVENSKA
•• Se till att du har all användardokumentation tillgänglig för framtida behov.
•• Din klocka kan skilja sig något från det exemplar som bilden visar.
Minutvisare

Stoppurets sekundvisare

Kronans funktioner
Vissa vattentäta modeller (100 meter, 200 meter) har en
inskruvad krona. Om du behöver använda kronan, vrid den mot
dig för att lossa den. Dra sedan ut kronan. Undvik att dra med
för stor kraft. Klockans vattentäthet går förlorad under tiden som
kronan är lossad. När du är färdig, skruva in kronan på plats igen.

Krona

Lossa

Klick 2
Klick 1

Timvisare
Sekundvisare

30

Om din klocka har en vridbar infattning...
Du kan rotera infattningen för att rikta in märket ▼ med
minutvisaren. Då kan du se hur lång tid som gått efter
att märket ▼ riktats in.

Start

Tidsåtgång

Krona

Aktuell

Stoppurets minutvisare

Dygnsindikator

Använda stoppuret

Stoppuret mäter tidsåtgång i ensekunderssteg och upp till 29 minuter, 59 sekunder.

Stoppurets funktioner

Tidsåtgång

Ändra tidsinställning
När sekundvisaren står på 12, dra ut kronan
till klick 2.

Vrid på kronan för att ändra inställning för
timme.

Tryck in kronan på plats under en tidsignal
för att återuppta tidvisning.

Ändra inställning för dygnsindikator
Dra ut kronan till klick 1.

Vrid kronan från dig för att ställa in dag.

Tryck in kronan på plats.

Anmärkning
•• Tänk på att ställa in rätt tid
för AM och PM.
•• När du ändrar tiden, flytta
tillbaka minutvisaren fyra
eller fem minuter förbi
din slutliga inställning,
och avsluta genom att
flytta tillbaka till önskad
inställning.

A

A

A

A

B

Start

Stopp

Fortsätta

Stopp

Nollställ

A

B

B

A

B

Start

Mellantid

Släpp mellantid

Stopp

Nollställ

Mellantid

Viktigt!
•• Använd inte stoppuret med utdragen krona.

Anmärkning
•• T idsåtgången stoppas automatiskt efter 30 minuter.

Anmärkning
•• Dygnsindikatorns
inställning utgår från en
31 dagar lång månad.
Anpassa för kortare
månader.
•• Undvik att ändra
dygnsindikatorns
inställning mellan klockan
21.00 (9:00 PM) och
01.00 (1 AM). Det kan
annars få till följd att
dagindikatorn inte ändras
som den ska vid midnatt.

Korrigera visarnas 0-positioner

Utför följande procedur om stoppurets visare inte återgår till respektive 0-läge (noll)
när du nollställer stoppuret.
Dra ut kronan till klick 2.

Använd A till att passa in stoppurets sekundvisare med klockan 12, och B till
att passa in stoppurets minutvisare med klockan 12.

När alla visare är som du vill ha dem, tryck in kronan på plats.

Viktigt!
Varning för låg batteriladdning
•• Sekundvisaren hoppar till i tvåsekundersintervall för att varna dig om när laddningen är låg.
•• Låt byta batteriet snarast möjligt då indikeringen om låg batteriladdning visas.
•• Stoppuret kan inte användas så länge batteriet har låg laddning.
•• Om varning om låg batteriladdning visas då stoppuret används kommer stoppuret att
automatiskt nollställas helt och stoppas.

•• T idvisning då kronan är utdragen. Ställ sedan in klockan till att visa aktuell tid.

Specifikationer
Modul nr

Precision vid normal
temperatur (månad)

Batterityp

Batterilivslängd
(30 minuters
användning av
stoppuret per dag)

5619

±20 sekunder

SR927SW

Ca 5 år

Stoppur: M
 ätkapacitet: 29'59" (30 minuter)
Mätenhet: 1 sekund
Mätningar: Tidsåtgång, delad tid
Övrigt: Varning om låg batteriladdning
Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
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