
Bruksanvisning - Modul 5378

Att ändra dag indikator inställningenAtt ändra tidsinställningen

Dra ut  Kronan till klick 1.

Tryck  Kronan in igen.

Tryck  Kronan in igen.

S k r u v a  K r o n a n f ö r  a t t  ä n d r a 
inställning av tid. 

När sekundvisaren pekar på 12, 
drar du ut  Kronan  t i l l det andra 
klicket.

Skruva  Kronan  för att ställa datum.

Märk
 •  Kontrollera att du har ställt in AM eller 
PM tid riktigt.

 •  Vid ändring av tid, flyttar minutvisaren 
fyra eller fem minuter förbi den slutliga 
inställningen, och därefter tillbaka till 
den inställningen du önskar.

Märk
 •  I ns tä l l n i ng fö r da tum ind ika to r n 
använder 31 dagars månad. Gör 
j u s t e r i nga r f ö r månade r som ä r 
kortare än 31 dagar.

 •  Undvik att göra ändringar på datum 
indikatorn mellan kl 9 pm och  1 a.m. 
Annars kan det hända at t datum 
indikatorn inte ändrar sig korrekt när 
tiden når midnatt.

Specifikationer
Noggrannhet:  ±20 sekunder i månaden
Stopp ur:  Mät kapacitet: 59'59" (60 minuter) 

Mät enhet: 1 sekund 
Mätningar: Förfluten tid, mellantid, 2 slut tider

Belysningen:  Belysning (LED:light-emitting diode)
Batteri:  Ett silver oxid batteri (Sort: SR920SW) och ett lithium batteri (Sort: CR1616)
Batteri lev tid:  Ca. 2 år (60 minuters stopp ur och 16 sekunders belysning per dag)

  • Kom ihåg att skifta båda batterierna samtidigt.

Stopp ur Funktioner

Krona inställningar
Några vattentäta modeller ( 100 meter, 200 meter) har en skruv 
krona. När du behöver att utföra inställning av kronan, rotera 
den mot dig för att skruva den loss. Drag därefter ut kronan. 
Undvik att använda onödig makt när du drar ut den. Klockan 
är ej vattentät när kronan är skruvad loss. Efter att ha utfört en 
inställning av kronan, skruvas kronan ordentligt tillbaka igen.

Kronan

Lossna

Om klockan har en roterande bezel....
Du kan rotera bezel/ringen för att justera  markören ▼ 
med minutvisaren. Så kan du läsa hur lång tid det har 
gått sedan du justerade ▼ markören.

Start

Förfluten tid

Aktuell

  •  Ta vara på den här manualen för framtida referens.
  •  Din klocka kan skilja sig något från de illustrationerna som visas i bruksanvisningen.
  •  Några modeller har gärna en kombination av visare och en roterande skiva för 
att visa information. Ordet "visare" betyder i denna sektionen analoga visare och 
roterande skivor.

Utför följande procedur om stopp urets visare inte återgår till 0 positionen när du 
nollställer stopp uret.

Att rätta visarnas 0 positioner

Dra ut  Kronan till klick 2.

Använd B (med klockan) och A (mot klockan) för att flytta  
 Stopp urets sekundvisare  och  Stopp urets minutvisare  till kl. 12.
  •  Genom att hålla en av knapparna intryckt så flyttar sekundvisaren sig i hög 

hastighet, till du släpper knappen.
  •  .  Stopp urets minutvisare  är synkroniserad med   Stopp urets sekundvisare.

När inställningen är färdig, trycker du in  Kronan  igen.

Viktigt!
 •  T iden stoppar när kronan är utdragen. Justera t iden efter att du har utfört 
operationen ovanför.

Att använda stopp uret

Viktigt!
 •  Inte använd stopp uret om kronan är utdragen.

Märk
 •  Inställningen för förfluten tid stoppar automatiskt efter 60 minuter.

Stopp uret mäter förfluten tid i 1 sekunders intervaller upp till 59 minuter och 59 
sekunder.

Förfluten tid

A A A A B

Start Stopp Återuppta Stopp Nollställ

Mellantid

A B B A B

Start Mellantid Utlös mellantid Stopp Nollställ

Två sluttider

A B A B B

Start Mellantid
Den första löparen 
går i mål
Visar tiden till 
första löparen

Stopp
Den andre löparen 
går i mål.

Utlös mellantid
Visar tiden till den 
andra löparen

Nollställ

Belysning - försiktighetsregler
  •  I solljus är det inte säkert att du kan se displayen.
  •  Undvik onödig användning av ljus funktionen, då det gör batterierna svagare.

Tända belysningen manuellt

Märk
 •  Ljuset blir på så länge som L är tyckt in.
 •  Ljuset slår sig av ca. 4 sekunder efter att L inte längre är tryckt in.

Håll in L.

30
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Sekund visaren

Dag indikator

Klick 2

Klick 1

Timvisaren Minutvisaren

 Kronan 

 Stopp urets Minutvisare 

24 Timmars visare

 Stopp urets Sekundvisare 


