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Att ställa in tid och 
datum
• Din klocka kan skilja sig något 

från de illustrationerna som 
visas i bruksanvisningen. 

[Datum inställning]
1) Drag ut kronan till första klick.
2) Ställ datum genom att vrida 

kronan.
 Undvik att ställa datum mellan 

kl. 8:00 p.m. och 1:00 a.m. 
(Datum displayen ändras 
kanske inte efterföljande dag.)

3) Tryck in kronan till normal 
position.

[Att ställa in tid och veckodag]
1) Drag ut kronan till andra klick 

när sekundvisaren pekar mot 
kl 12:00 position. 

2) Ställ visarna genom att vrida 
kronan. När detta görs kom-
mer veckodagarna att ändras 
på motsvarande vis. 

• Efter att du har ställt veckodag-
arna måste du passa på att 
skilja mellan AM och PM när du 
ställer tiden. 

3) Tryck in kronan på en angiven 
timsignal, gärna från radio.  

24 Timmars visare
24 timmars visaren indikerar ak-
tuell timma under dagen och gör 
en komplett rotation varje 24:de 
timma. 

Krona
(Normal position)

Första klick
[Datum inställning]

Andra klick
[Att ställa in tid och 
veckodag]

Datum

24 Timmars visare

Veckodag

Krona
(Normal position)

Första klick
[Datum inställning]

Andra klick
[Att ställa in tid och 
veckodag]

Datum

24 Timmars visare

Veckodag

Modul Nr.  1343/2364/5071/5224
 5316/5354

Modul 1794/5072

5
0

4
0

30

2
0

1
0

n Klockor med bezel ring för förfluten tid
 Vrid på bezel ringen som visar förfluten tid för 

att justera  minutvisar markören.
 Efter en kort stund, kan du se hur lång tid som 

har gått på bezelen där minutvisaren pekar.  
 Detta indikerar förfluten tid. 

Bezel ring för förfluten tid

• 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.  
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