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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.   Drag ut kronan till första klick.
2.  
3. 
4. 

Ställ datum genom att vrida kronan mot klockan (moturs). 
Ställ veckodag genom att vrida kronan med klockan (medurs). 
Tryck in kronan till normal position.

Bezel ring för tid
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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.

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.
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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.




