
SVENSKA

Ändra inställningen av dag ikonen Justera tidsinställningen 
Dra ut  Kronan  till klick 1.

Tryck in  Kronan  igen.

Tryck in  Kronan  igen.

Rotera på  Kronan  för att ändra 
tidsinställningen. 

När sekundvisaren står på 12, dra 
ut  Kronan  till klick 2.

Rotera på  Kronan  för att ställa in dag.

Observera
 •  Försäkra dig om att du har ställt in 
korrekt AM eller PM tid. 

 •  När du ändrar tiden, förflytta 
minutvisaren fyra eller fem minuter 
efter din ursprungliga inställning, och 
därefter tillbaka till den inställning du 
vill ha. 

Observera
 •  Dagikonens inställningar använder 31 
dagars månad.  Justering för månad 
med kortare längd.

 •  Undvik att ändra inställningen av 
dagikonen mellan klockan 9 p.m. och 
1 a.m. annars kommer dagikonen 
kanske inte att ändras riktigt vid 
midnatt.

Specifikationer:
Noggrannhet:   ±20 sekunder genomsnitt  per månad
Stoppur:  Mätningskapacitet: 29'59" (30 minuter) 

Mätenhet: 1 sekund 
Mätningar: Förfluten tid; split (mellan) tid; två sluttider

Batteri:   Ett silver oxid batteri (Typ: SR920SW)
Batteri livstid:  Max 3 år (30 minuters användning av stoppuret per dag)

Stoppurets funktioner

Krona inställningar
Några vattentäta modeller )100 meter, 200 meter) har en 
skruv krona.  När du behöver utföra en inställning av kronan, 
vrid den mot dig för att skruva lös den.  Dra sedan ut kronan.  
Pröva att inte använda onödig makt när du drar den ut.  
Klockan mister sin vattentäthet när kronan är utdragen.  När 
en inställning av kronan är utförd, skruva tillbaka kronan 
fullständigt. 

Krona

Lossna

Om din klockan har en roterande infattning...
Kan du rotera på infattningen för att anpassa ▼ 
märket till minutvisaren.  Då kan du klara att beräkna 
hur mycket tid som har förflutet sedan anpassningen 
av ▼ märket.

Start

Förfluten tid

Aktuell

  •  Försäkra dig om att du har nödvändig anvisningar nära till hands för framtida 
behov. 

  •  Din klocka kan avvika något från den som visas i illustrationen. 
  •  Några modeller använder en kombination av visare och roterande urtavla för att 

visa information.  Ordet visare i detta avsnitt betyder både analoga visare och 
roterande urtavla.  

Utför följande procedur om Stoppurets visare inte återgår till deras 0 (noll) position när 
du nollställer stoppuret.  

Justering av visarens 0 position

Dra ut  Kronan  till klick 2. 

Använd A (med klockan) och B (mot klockan) för att förflytta  
 stoppurets sekundvisare  och  stoppurets minutvisare  till klockan 12.
  •  Håller du in en av knapparna kommer sekundvisaren att snabbförflytta sig tills du 

släpper knappen. 
  •  Stoppurets  minutvisare  är synkroniserad med  Stoppurets sekundvisare .

När samtliga visare är på det vis du önskar, tryck in  Kronan  igen.

Viktigt!
 •  Tidtagning stoppar då kronan är utdragen.  Korrigera den aktuella tidsinställningen 
efter att du har utfört inställningarna ovanför. 

Använda Stoppur

Viktigt!
 •  Företa inga inställningar när kronan är utdragen. 

Observera
 •  Användning av förfluten tid upphör automatiskt i slutet av 30 minuter. 

Detta stoppur mäter förfluten tid i steg om 1 sekund upp till 29 minuter, 59 sekunder. 

Förfluten tid

A A A A B

Start Stopp Sammandrag Stopp Nollställ

Split (Mellan) tid

A B B A B

Start Split Ny split Stopp Nollställ

Två sluttider

A B A B B

Start Split
Första löparen 
kommer i mål.
Den första 
löparens tid på 
displayen

Stopp
Den andra löparen 
slutför. 

Ny split
Den andra löparens 
tid på displayen.

Nollställ
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 Krona 

Dag ikon Dag ikon

24 timmars visare

24 timmars 
visare

Sekundvisare Sekundvisare

Timvisare Timvisare

Minutvisare

Minutvisare

 Stoppurets minutvisare 

 Stoppur sekundvisare 
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