
Bruksanvisning Modul
5162

Inställning av tid

Dag

Timvisare

Minutvisare

Krona

2:a steget

Stoppurets sekundvisare

1:a steget

Att ställa in tid
1. Drag ut kronan till det 2:a steget.
• Det gör att sekundvisaren stannar.
2. Ställ in tiden genom att vrida kronan.
• Vrid först tiden 4-5 minuter före aktuell tid, vrid sedan tillbaka rätt tid.
3. Tryck in kronan.

Att ställa in datum
1. Drag ut kronan till det 1:a steget.
2. Ställ in önskat datum genom att vrida kronan medsols.
3. Tryck tillbaka kronan.
• Undvik att ändra datum mellan 21:00 och 01:00 eftersom klockans urverk

justerar datum under denna tid.
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Stoppur
Stoppuret kan mäta tid upp till 29 minuter och 59 sekunder.

Att mäta tid
• Tryck A för att starta tidtagning.
• Tryck A för att stoppa tidtagning.
• Tryck A för att återuppta tidtagning.
• Tryck A för att stoppa tidtagning.
• Tryck B för att nollställa.

Att justera Stoppurets Minut- och Sekundvisare
Mätningar med Stoppursfunktionen kan orsaka att Stoppurets minut- och
sekundvisare inte nollställs korrekt. För att justera visarna så att de båda pekar
på "klockan-12-position" när Stoppuret nollställs följ anvisningarna nedan.

Att justera Stoppurets visare
1. Tryck B för att nollställa Stoppuret och kontrollera visarnas position.
2. Drag ut kronan till den 2:a steget.
3. Tryck A för att flytta sekundvisaren framåt till "klockan-12-positionen".
4. Tryck B för att flytta visarna till "klockan-12-positionen".
5. Tryck in kronan.
• Notera att genom att dra ut kronan stannar även Tidvisningsfunktionens

sekundvisare och därför bör du kontrollera tiden efter justeringen.

Registerring
Registerringen kan användas för tidtagning eller
exempelvis för att komma ihåg hur mycket
parkeringstid som är kvar.

Notera
• Vissa vattenskyddade modeller har en

förskruvad krona som måste skruvas
loss. Skruva kronan motsols innan du
drar ut den till inställningssteg 1 eller 2.

• Klockan är ej vattentät om inte kronan
skruvas tillbaka i sin låsta position.

Registering

24-timmarsvisare

Sekundvisare

Stoppurets minutvisare


