
Bruksanvisning - Modul 5577

Skru på  Kronen  for å endre innstilling av tid. 

  •  Ta vare på denne manualen for seinere bruk.
  •  Ditt ur kan avvike noe fra de bilder som er vist i bruksanvisningen.

 Krone 

Krone Operasjoner Krone

Løsne

Noen vanntette modeller (100 meter, 200 meter) har en 
skru-krone. Når du trenger å utføre en krone operasjon, 
rotere det mot deg for å skru den ut/løsne den. Trekk 
så kronen ut. Unngå å bruke unødvendig makt når du 
trekker. Klokken er IKKE vanntett når kronen er skrudd ut. 
Etter å ha utført en krone operasjon, skru kronen skikkelig 
inn igjen.

Hvis uret ditt har en roterende bezel... Start

Medgått tid

Gjeldende

Du kan rotere bezelet/ringen for å justere 
dens 
merke ▼ med minuttviseren. Så kan du 
avlese hvor 
lang tid det har gått siden du juster te ▼ 
merket.

For å endre tidsinnstillingen

Når sekundviseren peker på 12, trekker du ut  
Kronen  for å stoppe den.

Trykk  Kronen  inn igjen på et timesignal for å 
avslutte.

Merk
 •  Ved end r i ng av t i d , f l y t t 
minuttviseren fire eller fem 
minutter forbi den endelige 
innst i l l ingen, og deret ter 
tilbake til den innstillingen du 
ønsker.

Spesifikasjoner

Nøyaktighet ved normaltemperatur: ±20 sekunder pr måned
Lys-funksjonen: Lys (LED:light-emitting diode)
Batteri:  Ett silver oxide batteri (Type: SR626SW) og ett lithium batteri (Type: CR1616)
Batteri levetid:  Ca. 3 år for SR626SW og CR1616 (forutsatt max en 9-sekunders bruk av 

lyset pr dag.)
  • Skift alltid begge batteriene samtidig.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Lys - forhåndsregler

  •  I sollys er det ikke sikkert du kan se lyset i displayet.
  •  Unngå unødvendig bruk av lys-funksjonen, da det forbruker meget strøm og kan gjøre 
batteriene svake.

Slå på lyset manuelt

Merk
 •  Lyset forblir på så lenge L holdes inne.
 •  Lyset slår seg av ca. 4 sekunder etter at  L er sluppet.

Hold inne L.
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