Due to the multitude of Skagen Denmark watch movements, instructions
for all variations cannot be printed in this manual. All watch movement
instructions are available at: www.skagen.com
Da der er så mange forskellige Skagen Danmark urværker, kan
instruktioner til alle de forskellige typer ikke være i denne manual. Alle
urværksvejledninger findes på: www.skagen.com
På grund av de många olika klockrörelserna för Skagen Denmark, kan
inte alla instruktioner för variationer skrivas ut i den här handboken. Alla
klockrörelseinstruktioner finns på: www.skagen.com
Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Skagen-Denmark-Uhrwerke ist
es nicht möglich, Bedienungsanleitungen für alle Varianten in diesem
Handbuch abzudrucken. Sie finden die Anleitungen für alle Uhrwerke unter:
www.skagen.com
Compte tenu de la multitude des mouvements de montre Skagen Denmark,
les instructions pour tous les modèles ne peuvent pas être imprimées dans
ce manuel. Toutes les instructions relatives au mouvement de la montre sont
disponibles sur : www.skagen.com
Per via del gran numero di meccanismi degli orologi Skagen Denmark, in
questo manuale non è possibile stampare le istruzioni per ogni singola
variante. Tutte le istruzioni relative ai meccanismi degli orologi sono
disponibili sul sito: www.skagen.com
Devido à ampla gama de mecanismos de relojoaria da Skagen Denmark,
não é possível imprimir neste manual as instruções para todas as variações.
As instruções de todos os mecanismos de relojoaria estão disponíveis em:
www.skagen.com

Debido a la gran cantidad de movimientos de los relojes Skagen Denmark,
no es posible imprimir en este manual las instrucciones para todas las
variaciones. Las instrucciones para todos los movimientos de los relojes están
disponibles en: www.skagen.com
W związku z dużą ilością mechanizmów występujących w zegarkach
Skagen, nie jest możliwe opisanie ich wszystkich w niniejszej instrukcji.
Instrukcje dla wszystkich mechanizmów są dostępne na stronie internetowej:
www.skagen.com
Ввиду большого разнообразия часовых механизмов Skagen Denmark,
инструкции для всех вариантов механизмов не могут быть включены в
настоящее руководство. Со всеми инструкциями по часовому механизму
можно ознакомиться на сайте: www.skagen.com
Karena banyaknya pergerakan jam Skagen Denmark, maka petunjuk
untuk semua varian tidak dapat dicetak dalam manual ini. Semua petunjuk
pergerakan jam tersedia di: www.skagen.com
由于 Skagen Denmark 手表机芯种类繁多，本手册无法涵盖所有款式的说明。如
需所有手表机芯的说明，请浏览www.skagen.com
由於 Skagen Denmark 手錶機芯種類繁多，本手冊無法涵蓋所有款式的說明。如
需所有手錶機芯的說明，請瀏覽網站 www.skagen.com。

Skagen Denmark 시계 무브먼트의 방대함으로 인해, 본 사용설명서는 모든 종류의 모델에
대한 안내 사항을 포함하지 않습니다. 모든 시계 무브먼트 관련 안내 사항은

www.skagen.com 에서 볼 수 있습니다.

Instruktioner för standardinställningar

SVENSKA SWEDISH
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1 2 3

Datum

TIDS- OCH DATUMINSTÄLLNING
1.

Dra ut kronan till position 2.

2.

Vrid kronan med- eller moturs (beroende på modell) för att ställa in
datum till föregående dag.

3.

Dra ut kronan till position 3 och vrid medurs tills aktuellt datum visas.

4.

Fortsätt vrida kronan för att ställa in tid för antingen a.m. eller p.m.

5.

Återför kronan till position 1.

Instruktioner för inställning av nätband
1

2

3

A

Lyft

Växla

Tryck

SÅ HÄR JUSTERAR DU BANDET: LYFT – VÄXLA - TRYCK
1.

Använd en skruvmejsel eller annat inställningsverktyg i skåran på spännet.

1 Lyft haken i riktningen bort
2 från den raka sprinten.

3

VIKTIGT: Se till att verktygets handtagspunkter är riktade mot klockfodralet.
Om du trycker med inställningsverktyget mot den raka sprinten kan sprinten
böjas och bli förstörd.

B
2.

Ändra det inställningsbara spännet till önskad position. Spännet måste
läggas i en av inställningsförsänkningarna på bandets baksida.

3.

Tryck ihop spännet för att stänga det.
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2

3

B

Krok

Fäste

Spänne

SÅ HÄR SÄKRAR DU BANDET: KROK – FÄSTE - SPÄNNE
Dra ut kroken över sprinten, fäst ihop spännet och stäng sedan
säkerhetslåset.

Vård och underhåll
•

Se till att kronan återgår till normalt arbetsläge innan klockan kommer i
kontakt med vatten.

•

Använd inte klockan i duschen, ett varmt badkar eller en bastu.

•

Under normala omständigheter slits tätningarna i din SKAGEN-klocka och
kan behöva bytas vartannat till vart tredje år.

•

Har din SKAGEN-klocka genomgått service hos ett officiellt servicecenter.

Vattentålighet
Vattentålighet

Märkning
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Vattenrelaterad användning

Djup
Handtvätt

—

—

WR

—

3 ATM

3 Bar,
30 Meter

5 ATM

5 Bar,
50 Meter

10 ATM

10 Bar,
100 Meter

Dusch,
Bad

Simning,
Snorkling

Sätt alltid kronan i stängd position (normalt läge).
Dra åt kronans skruvlås fullständigt.

Dykning

