
3 visare/3 visare och datum

Datuminställning
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan antingen medurs eller moturs och ställ in datum till föregående dags datum. Riktningen som flyttar 

datum varierar i olika klockmodeller.

Tidsinställning
1. Dra ut kronan till position 3.
2. Vrid medurs för att ställa in tiden framåt och fortsätt tills datumet ändras till det aktuella datumet.
3. Ställ in den rätta tiden.
4. Tryck tillbaka kronan till position 1.
 OBS: Om klockan inte har någon datumfunktion, dra ut kronan till position 2 för tidsinställning.

1 2 1 2 31 2 3

DATUM

SVENSKA

DATUM



Automatisk

1. För att börja ta tid, om klockan har stannat helt, rotera kronan medurs cirka 40 gånger (eller tills du känner ett 
motstånd) i position 1. När klockan är helt uppdragen har den en kraftreserv på cirka 40 timmar.

Datuminställning
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan antingen medurs eller moturs och ställ in datum till föregående dags datum. Riktningen som flyttar 

datum varierar i olika klockmodeller.

Tidsinställning
1. Dra ut kronan till position 3.
2. Vrid medurs eller moturs för att justera tiden och fortsätt tills dagen ändras till dagens dag.
3. Ställ in den rätta tiden.
4. Tryck tillbaka kronan till position 1.
 OBS: Om klockan inte har någon datumfunktion, dra ut kronan till position 2 för tidsinställning.

NOTERA: En klocka med automatisk uppdragning får kraft att dra upp sig själv genom din handledsrörelse, det finns 
inget batteri. Detta medför att drivkraften kan ta slut om klockan inte bärs under flera dagar i följd.
Det är viktigt att din klocka justeras för att passa din handledsstorlek. För lös passform kan innebära förlust av 
självuppdragningsförmåga.
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Vattentålighet

Se baksidan av armbandsuret för information om klassificering av vattentäthet för traditionella klockor och Hybrid 
Smartwatch . För Display Smartwatch, se fossilgroup .com/water för information om vattentäthet .

Vattentäthetsvärderingen ger riktlinjer för lämplig vattenrelaterad exponering för att undvika skador på inre komponenter 
i armbandsuret . Se diagrammet för rekommenderade riktlinjer för användning .

För att säkerställa att vatten inte tränger in i armbandsuret och skadar det, vänligen följ instruktionerna nedan:
• Ställ inte in kronan då klockan är i kontakt med vatten .
•  Se till att kronan är i stängt läge före kontakt med vatten . För klockor med kronor som skruvas fast, se till att kronan är 

helt åtdragen före kontakt med vatten .
•  För klockor med tryckaktiverad funktion, aktivera inte funktionen under vattenytan .
•  Exponering för extrema luftförhållanden rekommenderas inte (dvs . varmt vatten, bastu eller ångbastu) .
•  Undvik exponering för kraftiga vattenrörelser (dvs . rinnande vatten från kran, havsvågor eller vattenfall) .
•  Undvik långvarig exponering för saltvatten . Efter kontakt med saltvatten, skölj armbandsuret med kranvatten om 5 

ATM eller högre finns angivet och torka torrt med en mjuk trasa .

REKOMMENDATIONER FÖR VATTENRELATERAD ANVÄNDNING

INDIKERING

VATTENSKYDDAD DRÄNKBAR DYKNING GRUNT DYKNING

(Tvätta händer) (Simning) (Snorkling) (Ej djuphavs)

(INGEN)

3 atm • 3 bar • 30 meter

5 atm • 5 bar • 50 meter

10 atm • 10 bar • 100 meter

20 atm • 20 bar • 200 meter




