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This is Swedish

ANALOG SVENSKA

Datummodeller

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 moturs för att ställa tiden framåt och fortsätt tills datum ändras till dagens datum.
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 3

DATUM

För äldre modeller, kontakta kundtjänst i ditt land. 
Kontaktinformation finns på kundtjänstsidan på webbplatsen.

3 visare med visarskiva för sol/måne  PC39A

1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan för att ställa tim- och minutvisare.
 OBS: Sol/Måne tillsammans med tim- och minutvisarna indikerar am eller pm.
3. Återför kronan till position 1.

1 2

TIMVISARE

MINUTVISARE

Eley Kishimoto Retrotimer  Ronda 762.4, 2-Handrörelse

Inställning av tid och datum
1. Dra ut kronan till position 2 och vrid den för att ställa in tim- och minutvisarna.
2. Återför kronan till position 1.
 OBS: Den stora indikatorn visar timmarna. Minuterna visas av den svarta pilen på skivan.

revised 07 / 15

1 2 3

1 2 3

3 visare dag-datum  VJ55A / VX43

Daginställning
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan medurs tills rätt dag visas i datumfönstret.
3. Återför kronan till position 1.
 NOTERING FÖR VX43:  

Söndag: Runt fönster kommer att vara helfärgat (visar fullmåne). Måndag - Fredag: När klockan ändrar från 
måndag till fredag kommer det runda fönstret att visa en månskära, där nedre delen av månen koordineras med den 
specifika dagen i fönstret under. Månskäran kommer att avta i storlek vid ändring från början till slutet av veckan. 
Lördag: Fönstret kommer att vara helt färgat (utan någon måne).

Tids- och datuminställning
1. Dra ut kronan till position 3.
2. Vrid kronan moturs tills rätt tid visas.
3. Vrid kronan medurs 24 timmar till rätt datum visas.
4. Återför kronan till position 1.

VJ55A

VX43

DATUM

DATUM

VECKODAG

VECKODAG

1 2

1 2 3

DATUM
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Återställa datum med sweep-funktion  VD86A / VD85J

Tids- och datuminställning
1. Dra ut kronan till position 3 och vrid medurs för att ställa in veckodag. Visaren i det vänstra hörnet 

indikerar veckodag och återställer automatiskt till “M” vid slutet av veckan.
2. Håll kronan i position 3, vrid visarna för att ställa in tiden (försäkra dig om att am/pm ställs in riktigt.)
3. Tryck tillbaka kronan till position 1.
4. Dra ut kronan till position 2 och vrid moturs för att ställa in datum.
5. Tryck tillbaka kronan till position 1.

1 2 3

1 2 3

VD86A

VD85J

VECKODAG

VECKODAG

DATUM

DATUM

SEKUNDVISARE

SEKUNDVISARE

Retrograd tre visare, datum med dagindikator  JR00

Inställning av tid, datum och veckodag
1. Dra ut kronan till position 2 och vrid den moturs för att ställa in datumet till föregående dag.
2. Vrid kronan medurs för att ställa in veckodagen till föregående dag.
 NOTERA: Veckodagsindikatorn kommer automatiskt att återställas till ”M” vid slutet av veckodags-cykeln.
3. Dra ut kronan till position 3 och vrid den medurs fram till att dagens datum och veckodag visas. Fortsätt att 

vrida kronan för att ställa in den korrekta tiden.
4. Återför kronan till position 1.

 NOTERA: För att försäkra att datumet och veckodagen blir korrekt, ställ inte in klockan mellan klockan 
22:00 och 01:00.

1 2 3

VECKODAG

DATUM
24-TIMMAR

3-Hand med alarmfunktion  ISA 8176-1990

Tidsinställning
1. Dra ut kronan till position 3.
2. Vrid medurs för att flytta fram tim- och minutvisare.
3. Återför kronan till position 1.

Alarminställning
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan moturs för att ställa in alarmvisarposition.
3. Återför kronan till position 1. 

Alarmfunktion
1. Tryck på D för att slå av eller på alarmet. Alarmet ger två pip för at indikera ”på” och en gång för att indikera ”av”.
2. Alarmet ljuder i 15 sekunder. Tryck på A för att slå av alarmet.
 OBS: Om A inte trycks in kommer alarmet att ljuda igen efter en minut.

123

A

ALARMVISARE

3 visare dubbel tid  9238 / 1980

Tidsinställning
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan för att flytta fram tim- och minutvisare.
3. Återför kronan till position 1.

Dubbel tidsinställning
Tryck på A för att gå fram till önskad tid.

DUBBEL TID
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Dubbel tid  VX01

Inställning tid A
1. Dra ut kronan A till position 2 då sekundvisaren står på klockan 12.
2. Vrid kronan för att ställa in önskad tid.
3. Återför kronan till position 1.

Inställning tid B
1. Dra ut kronan B till position 2 då sekundvisaren står på klockan 12.
2. Vrid kronan för att ställa in önskad tid.
3. Återför kronan till position 1.

 NOTERA: Vid inställning av minutvisaren, dra fram den 4-5 minuter förbi önskad tid och vrid sedan tillbaka den till 
exakt tid.

TID A TID B
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ANALOG - DIGITAL

Ana-Digi  FL1331A

Normal tidvisning
1. Tryck på A eller B för EL.
2. Tryck och håll nere A eller B i 2 sekunder för att stänga av den digitala displayen. Tryck på valfri knapp för att sätta 

på displayen igen när den är av.
3. Tryck på C för att växla mellan 12/24-timmarsformat. Displayen visar “AM” eller “PM” för 12-timmarsformat.
4. Tryck på D för att byta läge. Lägessekvensen är tid, datum, stoppurläge, alarm.
 OBS: Om ingen knapp används under 30 sekunder kommer alla ändringar att sparas och inställningen automatiskt 

gå tillbaka till visningsläget.

Tids- och kalenderinställning
1. I normal tidsvisning eller kalendervisning ska du trycka och hålla in C i 2 sekunder. År börjar blinka.
2. Tryck på D för att bläddra framåt i siffrorna. Tryck och håll nere D för snabb bläddring.
3. Tryck på C för att gå vidare till inställning av nästa värde.
4. Inställningssekvens är år, månad, veckodag, timme, minut, sekunder.
5. Tryck på C för att avsluta inställnings-läget.
 OBS: Veckodag kommer att uppdateras automatiskt vid avslutning av inställningsläget.

Stoppursläge
1. Tryck på D för att växla till stoppursläge.
2. Tryck på D och håll nere i 2 sekunder för att återställa stoppursläget till noll.
3. Tryck på C för att starta/stanna stoppuret.
4. Tryck på D för att nollställa.

Alarmläge
1. Tryck på D för att växla till alarmläge.
2. Tryck på C för att slå av eller på alarmsignal.
3. Alarmet kommer att höras under 20 sekunder vid inställd tid; tryck på valfri knapp för att tysta alarmet.

Alarminställning
1. I alarm-läget, tryck och håll nere C i 3 sekunder. Timme kommer att börja blinka.
2. Tryck på D för att bläddra framåt i siffrorna. Tryck och håll nere D för snabb bläddring.
3. Tryck på C för att bekräfta inställningen och gå vidare till minut.
4. Tryck på D för att bläddra framåt i siffrorna. Tryck och håll nere D för snabb bläddring.
5. Tryck på C för att avsluta inställnings-läget.

C

D

B

A

Ana-Digi  FL202

Normal tidvisning
1. Tryck på A för att växla mellan 12/24-timmarsformat.
2. Tryck på B för att visningsläge. Visningsläge är tid, kalender, sekunder.

Tids-/kalenderinställning
1. I en valfritt visningsläge ska du trycka och hålla in A för att komma till inställningsläget. År börjar blinka.
2. Tryck på B för att gå framåt bland inställningsvärdena. Tryck och håll nere B för snabb bläddring.
3. Tryck på A för att bekräfta inställningen och gå vidare till nästa inställningstyp.
4. Inställningssekvens är: år, månad, veckodag, timme, minut.
5. Inställningen återgår automatiskt till visningsläget efter att minut ställts in om ingen knapp används under 

30 sekunder.
 OBS: När timme ställs in visas siffrorna i 24-timmarsformat.

A

B
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Ana-Digi  QFL133

Normal tidvisning
1. Tryck på A för att byta läge. Lägessekvens är normal tidsvisning, alarm, stoppur 

och tids-/kalenderinställning.
2. Tryck på B för belysning (EL).
3. Tryck på C för att växla mellan 12/24-timmarsformat.
 OBS: Om ingen knapp används under 2 minuter kommer alla ändringar att sparas 

och inställningen automatiskt gå tillbaka till visningsläget.

Tids- och kalenderinställning
1. Tryck på A för att växla till tids-/kalenderinställningsläge; sekunderna kommer att 

börja blinka.
2. Tryck på C för att nollställa sekunder.
3. Tryck på D för att gå vidare till inställning av nästa värde.
4. Tryck på C för att öka siffran. Tryck och håll C intryckt för att bläddra snabbt.
5. Inställningssekvens är: sekunder, timme, minut, år, månad, datum och veckodag.
6. Tryck på A för att avsluta inställningsläget.

Alarmläge
1. Tryck på A för att växla till alarmläge.
2. Tryck på C för att slå av eller på alarmsignal.
3. Alarmet kommer att höras under 20 sekunder vid inställd tid. Tryck på C eller D för 

att tysta alarmet.

Alarminställning
1. I alarmläget tryck du på D för att gå till inställningsläge; timmen kommer att 

börja blinka.
2. Tryck på C för att öka en timme; tryck och håll nere C för snabb bläddring.
3. Tryck på D för att bekräfta inställningen och gå vidare till minuter.

C

D

B

A

4. Tryck på C för att öka en minut; tryck och håll nere C för snabb bläddring.
5. Tryck på D för att spara uppgifterna och avsluta inställningsläget. Tryck på A för 

att spara uppgifterna, avsluta inställningsläget och återgå till normal tidsvisning. 

Stoppursläge
1. Tryck på A för att växla till stoppursläge.
2. Tryck på C för att starta/stanna stoppuret.
3. Tryck på D för att nollställa.

Mellantid
1. Tryck på D medan stoppuret går för att få en mellantid.
2. Tryck på D igen för att återgå till stoppuret.
3. Repetera steg 1 och 2 för att mäta flera mellantider.
4. Tryck på C för att slutföra tidtagningen.
5. Tryck på D för att nollställa.

Ana-Digi  QFO-017 / Y121E6

Tids- och kalenderinställning
1. Tryck på A för belysning (EL).
2. Tryck och håll nere C i 2 sekunder för tidsinställningens status. Sekunder blinkar.
3. Tryck på D för att nollställa tiden.
4. Tryck på B för att bläddra igenom följande inställningssekvens:
 sekund – minut – timme – 12/24-timmarsformat – månad – dag – år
5. Tryck på D för att justera den som blinkar.
6. Veckodag visas automatiskt i enlighet med datumet (månad, dag, år).
7. Tryck på C för att återgå till realtidsläget.

Alarmläge
1. Tryck på B för att växla till alarm-läget.
2. Tryck på D för att sätta på/stänga av alarmet eller klocksignalen.
3. Alarmet ljuder i 20 sekunder vid inställd tidpunkt.

Alarminställning
1. I alarmläget, tryck och håll nere C i 2 sekunder för att välja inställningen för “Timme”.
2. Tryck på B för att välja inställningen för “Minut”.
3. Tryck på D för att justera den som blinkar.

Stoppursläge
1. Tryck på B för att växla till stoppursläget.
2. Tryck på D för att starta/stoppa stoppuret.
3. Tryck på C och håll ner för att återställa stoppursläget till noll.
4. Tryck på C medan stoppuret är igång för att visa mellantidsräkningen.
5. Tryck på D för att avsluta mellantidsräkningen och stoppa räkningen.
6. Tryck på C och håll ner för att återställa stoppursläget till noll.

D

C

A

B

Nedräkningstimer
1. Tryck på B för att växla till timer-läget.
2. Tryck och håll nere C i 2 sekunder för visa timerinställningen.
3. Tryck på B för att välja “Timme” eller “Minut” och tryck på D för att justera den 

som blinkar.
4. Tryck på C för att avsluta inställningen.
5. Tryck på D för att starta/stoppa timern.
6. Tryck på C och håll nere för att återställa timern.

Dubbel tid
1. Tryck på D för att växla till läget för dubbelt tid.
2. Tryck och håll nere C i 2 sekunder för välja inställningen för “Minut”.
3. Tryck på B för att välja inställningen för “Timme”.
4. Tryck på D för att justera den som blinkar.
5. Tryck på C igen för att avsluta inställningen.
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Världstidsmodul  (analog-digital och digital)

Normal tidvisning
1. Tryck på knapp B för belysning (EL).
2. Tryck på knapp C för att slå av eller på klocksignalen varje timme.
3. Tryck på knappen D för att slå av eller på sommartid för den valda staden.
4. För alla lägen och inställningar: Om ingen knapp används under 60 sekunder, återgår inställningen till normal tidsdisplay.

Tids- och kalenderläge
1. Tryck och håll nere knappen B i 2 sekunder för att komma in i inställningsläget. 12/24-timmarstid kommer att blinka.
2. Tryck på knappen C för att välja 12/24-timmarstid.
3. Tryck på knappen A för att välja och ändra sekunder, minut, timme, år, månad, dag och stad.
4. Tryck på knappen C för att öka siffran; tryck på knappen D för att minska siffran.
5. Tryck på knappen B för att avsluta inställningsläget.

Världstidsläge
1. Tryck på knappen A för att välja världstidsläge.
2. Tryck på knappen C för att välja stad.
3. Tryck på knappen D för att slå av eller på sommartid för den valda staden.

Ord Stad Timme skillnad Ord Stad Timme skillnad

MDY
HNL
ANC
LAX
DEN
CHI
NYC
CCS
RIO
-2H
-1H
LON

Midway
Honolulu
Anchorage
Los Angeles
Denver
Chicago
New York
Caracas
Rio de Janeiro
-2H
-1H
London

-11 timmar
-10 timmar
-9 timmar
-8 timmar
-7 timmar
-6 timmar
-5 timmar
-4 timmar
-3 timmar
-2 timmar
-1 timme
-0 timmar

PAR
CAI
MOW
DXB
KHI
DAC
BKK
HKG
TYO
SYD
NOU
AKL

Paris
Kairo
Moskva
Dubai
Karachi
Dacca
Bangkok
Hong Kong
Tokyo
Sydney
Noumea
Auckland

+1 timme
+2 timmar
+3 timmar
+4 timmar
+5 timmar
+6 timmar
+7 timmar
+8 timmar
+9 timmar
+10 timmar
+11 timmar
+12 timmar

Alarminställning (3 alarm)
1. Tryck på knappen A för att välja alarmläge.
2. Tryck på knappen C for att bläddra igenom alarm.
3. Tryck på knappen D för att slå av eller på alarmet.
4. Tryck och håll nere knappen B i 2 sekunder för att komma in i inställningsläget. Minuter kommer att börja blinka.
5. Tryck på knappen A för att välja minuter och timme.
6. Tryck på knappen C för att öka siffran; tryck på knappen D för att minska siffran. Alarm slås automatiskt på när inställningen ändras.
7. Tryck på knappen B för att avsluta inställningsläget.

Stoppursläge
1. Tryck på knappen A för att välja stoppursläge.
2. Tryck på knappen C för att starta stoppuret. Tryck på knappen D för att stoppa stoppuret.
3. Tryck på knappen D för att återställa stoppuret när det inte är på.

Varvräkning
1. Tryck på knappen C under tiden som stoppuret går (registrerar upp till 20 varv).
2. Tryck på knappen D för att slutföra tidtagning.
3. Tryck p knappen A för att återkalla varv (TOT) när information registrerats av stoppuret (återkallar upp till 20 varv).
4. Tryck på knappen C för att visa nästa varv. Tryck på knappen D för att visa föregående varv.
5. Mata in det vanliga stoppursläget. Tryck på knappen D för att återställa till noll.

Nedräkningstimer
1. Tryck på knappen A för att välja timerläge.
2. Tryck på knappen C för att starta eller stoppa timern.
3. Tryck på knappen D för att återställa timern när det inte är på. Timern visar alla nollor innan timern startar igen.
4. Tryck och håll nere knappen B i 2 sekunder för att komma in i inställningsläget. Sekunder kommer att börja blinka.
5. Tryck på knappen A för att välja sekunder, minuter och timme.
6. Tryck på knappen C för att öka siffran. Tryck på knappen D för att minska siffran.
7. Tryck på knappen B för att avsluta inställningsläget.

A

B

D

C

A

B

D

C

A

B

D

C

A

B

D

C
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AuTOMATISK / MEKANISK

urverk med automatisk uppdragning

Ett armbandsur med automatisk uppdragning får sin kraft genom din handleds rörelser. Det finns inget batteri. Om du inte bär uret under flera dagar i rad kan drivkraften laddas ur. 
Om ditt ur stannar rekommenderas det att du drar upp det manuellt genom att vrida kronan medurs för att få tillräcklig drivkraft.

Det är viktigt att ditt armbandsur är justerat för att passa storleken på din handled. En för lös passform kan resultera i att uret får minskad förmåga att dra upp sig självt. När ditt ur 
är fullt uppdraget har det en kraftreserv som räcker cirka 36 timmar.

Automatisk  TY2723 / TY2542

1. För att påbörja tidsangivning, vrid kronan medurs 15-20 gånger i position 1.
2. Dra ut kronan till position 2 och vrid medurs för att ställa in tiden. Tryck tillbaka 

kronan till position 1. 1 2

SEKUNDER

TY2723

1 2

KVARVARANDE 
STRÖM

SEKUNDER

TY2542

1 2

B

CA

DATUM

MÅNAD

24-TIMMARSVISARE

VECKODAG

Automatisk  2876

1. För att påbörja tidsangivning, vrid kronan medurs 15-20 gånger i position 1.
2. Dra ut kronan till position 2 och vrid medurs för att ställa in timme och minut. 24-timmarsvisaren rör sig i med  

tim- och minutvisarna. Använd 24-timmarsvisaren för att ställa in korrekt tid i am/pm-format. Tryck tillbaka  
kronan till position 1.

3. Tryck på A för att justera veckodag. Varje tryck på knapp A kommer att föra fram veckodagen med ett steg.
4. Tryck på B för att justera månad. Varje tryck på knapp B kommer att föra fram månaden med ett steg.
5. Tryck på C för att justera datum. Varje tryck på knapp A kommer att föra fram datumet med ett steg.
 OBS: Ställ inte in datumet mellan 10 pm och 2 am (klockan 22 och 2). Att göra så kan skada urverkets precision.

Handvriden mekanik TY2809 / 6T33 / NH38 / NH39 / 8N24 / 82S7

1. För att starta tidshållningen, om klockan har stannat, vrid kronan medurs 20-25 gånger (eller tills du känner ett 
motstånd) i position 1.

2. Dra ut kronan till position 2 och vrid medurs eller moturs för att ställa in tiden efter att klockan har blivit uppdragen.
3. Återför kronan till position 1.

1 2

1 2

Automatisk  82S0 / 2189

1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan medurs för att flytta fram tim- och minutvisare.
3. Tryck tillbaka kronan till position 1.

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. Om din klocka 
stannar rekommenderas det att du manuellt drar upp urverket genom att vrida kronan i position 1 medurs för att skapa 
nödvändig kraftreserv.

Det är viktigt att din klocka justeras för att passa din handledsstorlek. För lös passform kan innebära förlust av 
självuppdragningsförmåga. När klockan är helt uppdragen har den en kraftreserv på cirka 36 timmar. 1 2

82SO

2189

82S724-TIMMARS SEKUNDER
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Automatisk  TY2714

1. För att påbörja tidsangivning, vrid kronan medurs i position 1 tills kraftmätarens visare rör sig från “-”  
(liten kraftreserv) till “+” (full kraftreserv).

2. Dra ut kronan till position 2 och rotera den för att ställa in tiden. Återför kronan till position 1.
3. Tryck på A för att ställa in datum. Varje tryck på knapp A kommer att föra fram datumet med ett steg.
 OBS: Ställ inte in datum och vecka mellan 10 pm och 4 am (klockan 22 och 4). Att göra så kan skada 

urverkets precision.

1 2

A

DATUM

MINUTVISARE

SEKUNDVISARE

TIMVISARE

KVARVARANDE STRÖM
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Multifunktion  6P25

Datuminställning
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan moturs för att ställa in datum.

Inställning av veckodag och tid
1. Dra ut kronan till position 3 och ställ in tiden.
2. Vrid medurs för att ställa in tim- och minutvisare. Visaren för veckodagar kommer också att röra sig med tim- och 

minutvisarna. Fortsätt att vrida tills du har nått önskad veckodag.
3. Tryck tillbaka kronan till position 1.

1 2
3

VECKODAG

DATUM

MuLTIFuNKTION

Multifunktion  VX3R / VX3RE

Tidsinställning
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan medurs för att ställa in tiden.
3. Återför kronan till position 1.

 OBS: 24-timmarsvisaren rör sig i enlighet med tim- och minutvisarna. Kontrollera att 24-timmarsvisaren är korrekt 
inställd när tiden ställs in.

Datuminställning
1. Dra ut kronan till position 3. Vrid kronan moturs för att ställa in datum.
2. Återför kronan till position 1.

1 2 3

24-TIMMARS

DATUM

Multifunktion  VD75A1

Datuminställning
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid moturs för att flytta fram datumvisaren.
3. Tryck tillbaka kronan till position 1.

Inställning av veckodag och tid
1. Dra ut kronan till position 3.
2. Vrid medurs för att flytta fram tim- och minutvisare. Visaren för veckodagar kommer också att röra sig med 

tim- och minutvisarna. Fortsätt att vrida tills du har nått önskad veckodag.

1 2 3

VECKODAG

UNDERSEKUND DATUM

Multifunktion  6P27 / 6P29 / 6P77 / 6P79 / VX3NE

Datuminställning
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid medurs för att flytta fram datumvisaren.
3. Tryck tillbaka kronan till position 1.

Dag- och tidsinställning
1. Dra ut kronan till position 3.
2. Vrid medurs för att flytta fram tim- och minutvisare.
 Visaren för veckodagar kommer också att röra sig med tim- och minutvisarna. Fortsätt att vrida tills du har nått 

önskad veckodag.

Inställning av 24-timmarsvisning
24-timmarsvisaren rör sig i enlighet med tim- och minutvisarna. Vid tidsinställning, försäkra dig om att kontrollera 
att 24-timmarsvisaren är korrekt inställd.

1 2 3

DATUM

24-TIMMAR
DAG

VX3NE

1 2 3

6P29 / 6P79

DATUM24-TIMMAR

DAG

1 2 3

24-TIMMAR

DAG
DATUM

6P27 / 6P77
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Multifunktion  VX3JE

Inställning av datum
1. Drag ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan moturs för att föra fram datumvisaren.
3. Återför kronan till position 1.

Inställning av dag och tid
1. Drag ut kronan till position 3.
2. Vrid kronan medurs för att föra fram tim- och minutvisarna.
 Visaren som visar veckodagarna kommer också att förflyttas med tim- och minutvisarna. Fortsätt vrida till du har 

nått önskad dag.

24-timmars underinställning
Rörelsen hos 24-timmarsvisaren hör ihop med rörelsen hos tim- och minutvisarna. Se till att 24-timmarsvisaren ställs 
in korrekt när du ställer in tiden.

1 2 3

24-TIMMAR

DAG

DATUM

Multifunktion med larm  8176-1990

Tids- och datuminställning
1. Dra ut kronan till position 2 och vrid medurs för att ställa in datumet till föregående dag.
2. Dra ut kronan till position 3 och vrid medurs tills aktuellt datum visas. Fortsätt vrida kronan för att ställa in tid för 

antingen a.m. eller p.m.
3. Återför kronan till position 1.
 OBS: För att garantera korrekthet ställ inte in datumet mellan 09.00 p.m. och 12.30 a.m.

Andra tidszoninställning
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Tryck på A för att ställa in andra tidszonen
 OBS: Andra tidszonen läses i militärtid vilket indikeras på den yttre delen av ratten.

Larmfunktion
1. Tryck på B för att växla mellan på och av för larmet. Larmet piper två gånger för att indikera att larmet är “på” och 

piper en gång för att indikera att larmet är “av”,
2. Larmet ljuder i 15 sekunder. Tryck på B för att tysta larmet.
 OBS: Om B inte trycks ned kommer larmet att ljuda igen i en minut och kommer automatiskt att ändra till 

larminställningen “av”.

Larminställning
1. Dra ut kronan till position 2 och vrid moturs för att ställa in larmindikatorn.
2. Återför kronan till position 1.

A

B

1 2 3

LARMVISARE

SEKUNDVISARE

ANDRA TIDSZONENS 
VISARE

DATUM

OBS: Larmvisaren har annan färg än 
andra klockors visare

Multifunktion  JP25

Inställning av tid/datum
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan medurs för att ställa in datum och tid.
3. Återför kronan till position 1.
 NOTERA: Om datumet ställs in mellan timmarna runt 21:00 och 01:00, kanske inte datumet ändras 

följande dag.

Inställning av dag
1. Dra ut kronan till position 3.
2. Vrid kronan medurs för att ställa in dag.
3. Återför kronan till position 1.

Dubbel tidsinställning
1. Tryck på A för att ställa in dubbel tidvisare framåt i 15-minuters steg.
2. Tryck på B för att ställa in dubbel tidvisare bakåt i 15-minuters steg.
 NOTERA: Dubbel tidvisare kan flyttas snabbt genom kontinuerlig tryckning på A eller B.

1 2 3

A

B
DUBBEL TID

VECKODAG

DATUM

24-TIMMARS
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Flera tidszon  505.24H

Tids-/kalenderinställning
1. Dra ut den RÖDA kronan B (till 4:00-positionen) till position 2.
2. Vrid kronan medurs för att ställa in till föregående dags datum.
3. Dra ut kronan till position 3.
4. Vrid kronan moturs tills datumet ändras till dagens datum. Ställ in korrekt tid för am eller pm.
5. Återför kronan till position 1.
 OBS: Den andra tidszonvisaren flyttas tillsammans med tim- och minutvisarna. Ställ in tim- och minutvisarna innan 

den andra tidszonen ställs in.

Inställning av en andra tidszon
1. Dra ut den RÖDA kronan B (till 4:00-positionen) till position 2.
2. Vrid kronan moturs för att ställa den andra tidszonen.
3. Återför kronan till position 1.
 OBS: Andra tidszonsvisaren avläses i militärtid, som indikeras i ringen.

Avläsning av tredje tidszonen
1. Vrid kronan A medurs eller moturs för att anpassa den aktuella tiden med den aktuella stadens tidszon.
2. För avläsningen av den tredje tidszonen, lokalisera staden som indikerar den nya tidszonen. Varje steg framåt (åt 

höger) indikerar +1 timme, varje steg bakåt (åt vänster) indikerar -1 timme.

B
1 2

3

A

DEN ANDRA TIDSZONSVISAREN
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Kronograf  JS05 / JS06 / JS15 / JS16 / JS25 / JS26

Tids- och datuminställning
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan medurs tills föregående dags datum syns i datumfönstret.
3. Dra ut kronan till position 3.
4. Vrid kronan medurs tills korrekt datum visas i datumfönstret.
5. Fortsätt att vrida kronan för att ställa in korrekt tid i 12-timmarsformat.
 OBS: 24-timmarsvisaren rör sig i enlighet med tim- och minutvisarna. Vid tidsinställning, var noga med att 

kontrollera att 24-timmarsvisaren är korrekt inställd.
6. Återför kronan till position 1.
 OBS: Tryck inte på någon knapp då kronan är i position 2. I så fall kommer stoppurets visare att flytta sig.
 OBS: Ställ inte in datum mellan 21:00 och 01:00 för att säkerställa att datumet blir korrekt.

Stoppur
1. Tryck på A för att starta/stanna stoppuret.
2. Tryck på B för att nollställa.

Nollställning av stoppur
1. Dra ut kronan till position 3 om ingen av stoppurets visare är i noll-läge (12.00).
2. Tryck på A för att flytta visarna medurs; tryck på B för att flytta visarna moturs. Varje tryck på A eller B flyttar 

stoppurets visare med ett steg framåt eller bakåt. Eller tryck och håll A eller B nedtryckt för snabb stegning 
framåt/bakåt.

3. Återställ tiden och vrid tillbaka kronan till position 1 när båda visarna står i nollposition.
 OBS: Stoppurets minutvisare synkroniseras med sekundvisaren under nollställningen av stoppuret.

STOPPURETS 
SEKUNDVISARE

STOPPURETS 
MINUTVISARE

24-TIMMARSVISARE

B

A

1 2 3

JS15/16

STOPPURETS 
SEKUNDVISARE

STOPPURETS 
MINUTVISARE

24-TIMMARSVISARE

B

A

1 2 3

JS05/06

STOPPURETS 
SEKUNDVISARE

STOPPURETS 
MINUTVISARE

24-TIMMARSVISARE

B

A

1 2 3

JS25/26

KRONOGRAF

Kronograf  OS11

Datuminställning
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan moturs tills korrekt datum visas i datumfönstret.
3. Återför kronan till position 1.

Tidsinställning
1. Dra ut kronan till position 3.
2. Vrid kronan medurs för att flytta fram tim- och minutvisare.
3. Återför kronan till position 1.

Användning av stoppur
1. Tryck på A för att starta/stoppa stoppuret.
2. Tryck på B för att återställa.

Justering av stoppuret
1. Dra ut kronan till position 3.
2. Tryck på A för att återställa sekundvisaren till “0”.
3. Återställ klockan till aktuell tid och återför kronan till position 1.

1 2 3

A

B

DATUM

STOPPURETS MINUTVISARE

SEKUNDVISARE
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Kronograf  VD51B

Tids- och datuminställning
1. Se till att stoppurets sekund- och minutvisare har befinner sig på 12.00-positionen innan tiden ställs in och 

att stoppuret inte är på. Se instuktionerna nedan för användning av stoppur.
2. Dra ut kronan till position 2.
3. Vrid kronan medurs tills föregående dags datum syns i datumfönstret.
4. Dra ut kronan till position 3 då sekundvisaren är på klockan 12.00. Sekundvisaren stoppar.
5. Vrid kronan medurs tills korrekt datum visas i datumfönstret.
6. Fortsätt att vrida kronan för att ställa in korrekt tid i 12-timmarsformat.
7. Återför kronan till position 1.
 OBS: Tryck inte på någon knapp då kronan är i position 2. I så fall kommer stoppurets visare att flytta sig.
 OBS: Ställ inte in datum mellan 21:00 och 01:00 för att säkerställa att datumet blir korrekt.

Användning av stoppur
1. Tryck på A för att starta/stoppa stoppuret.
2. Tryck på B för att återställa.

Mellantid
1. Tryck på B medan stoppuret är igång.
2. Tryck på B igen för att återgå till stoppuret.
3. Tryck på A för att slutföra tidtagningen.
4. Tryck på B för att återställa.

Nollställning av stoppur
Om stoppurets visare av någon anledning inte nollställs (12:00):
1. Dra ut kronan till position 3. 
2. Tryck på A för att återställa stoppurets sekundvisare eller tryck på B för att återställa stoppurets minutvisare. 

Varje tryck på knappen kommer att föra fram motsvarande visare ett steg. Om någon av visarna hålls ned i mer 
än 2 sekunder, går motsvarande visare framåt kontinuerligt.

 OBS: Stoppurets minutvisare förflyttar sig samtidigt med stoppurets sekundvisare.
3. Återför kronan till position 1 när stoppurets visare nollställts (12:00).

1 2 3

A

B

STOPPURETS 
SEKUNDVISARE

STOPPURETS 
MINUTVISARE

DATUM

Kronograf  6S20

Inställning av datum
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan medurs för att flytta fram datumvisaren.
3. Tryck tillbaka kronan till position 1.
 OBS: Om datumet ställs in mellan timmarna runt 21:00 och 3:00 kan det hända att datumet inte 

ändras nästa dag.

Inställning av tid
1. Dra ut kronan till position 3.
2. Vrid kronan medurs för att flytta fram tim- och minutvisare.
3. Tryck tillbaka kronan till position 1.

Stoppur
1. Tryck på A för att starta/stoppa stoppuret.
2. Tryck på B för att nollställa.

Återställning av stoppur
1. Dra ut kronan till position 3 om ingen av stoppurets visare är i nolläget (12.00).
2. Tryck på A en gång för att ställa stoppurets sekundvisare till nollpositionen.
3. Tryck på B en gång för att ställa stoppurets 1/20-sekundvisare till nollpositionen.
 OBS: Stoppurets visare kan flyttas snabbt genom att man trycker på A eller B.
4. Återställ tiden och vrid tillbaka kronan till position 1 när båda visarna står i nollposition.

1 2 3

A

B

STOPPURETS 
SEKUNDVISARE

STOPPURETS 
1/20-SEKUNDVISARE

SEKUNDVISARE

STOPPURETS 
MINUTVISARE

DATUM
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Kronograf  VK61 / VK64

Tids- och datuminställning
1. Dra ut kronan till position 2 och vrid medurs för att ställa in datumet till föregående dag.
2. Dra ut kronan till position 3 och vrid medurs tills aktuellt datum visas. Fortsätt vrida kronan för att ställa in 

korrekt a.m. eller p.m. tid.
 OBS: 24-timvisarna (endast VK64 modeller) flyttas tillsammans med minut-/timvisaren och indikerar 

a.m./p.m. tid.
3. Återför kronan till position 1.
 OBS: För att garantera korrekthet ställ inte in datum och veckodag mellan 09.00 p.m. och 03.00 a.m.

Kronografens funktion
1. Tryck på A för att starta/stoppa kronografen.
2. Tryck på B för nollställning.
 OBS: Efter 1 timme av kontinuerlig användning kommer kronografen att stoppa automatiskt.

A

B

1 2 3

DATUM
KRONOGRAFENS 

MINUTVISARE

KRONOGRAFENS 
SEKUNDVISARE 1/5

SEKUNDVISARE
VK61

A

B

1 2 3

24-TIMVISARE

DATUM

KRONOGRAFENS 
MINUTVISARE

KRONOGRAFENS 
SEKUNDVISARE 1/5

VK64

Stoppur  VK63

Inställning av tid
1. Dra ut kronan till position 3.
2. Vrid kronan för att ställa in önskad tid (se till att AM/PM är inställt korrekt).
3. Återför kronan till position 1.

Inställning av datum
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan medurs för att ställa in datum.
3. Återför kronan till position 1.
 NOTERA: Ställ inte in datum mellan 21.00 och 03.00, eftersom ändring av dag då kan bli fel. Om så behövs, 

ändra först tiden, ställ in datum och återställ sedan rätt tid.

Användning av kronograf
1. Tryck på A för att starta/stoppa kronografen.
2. Tryck på B för att återställa.

Återställning efter batteribyte
1. Dra ut kronan till position 3.
2. Tryck på B i två sekunder och släpp sedan.
3. Den lilla sekundvisaren skall flyttas i  2 sekunders steg under 10 sekunder som en demonstration.
4. Återför kronan till position 1.

1 2 3

A

B

24-TIMVISARE

DATUM

KRONOGRAFENS MINUTVISARE

KRONOGRAFENS SEKUNDVISARE

SEKUNDVISARE

Kronograf stoppur  JS10

Inställning av tid
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan för att ställa in önskad tid.
3. Återför kronan till position 1.

Använda stoppuret
1. Tryck på A för att starta/stoppa stoppuret och kontrollera mellantider.
2. Tryck på B för att återställa stoppuret.
 NOTERA: Detta stoppur kan mäta och visa tider i 1/10 sekund upp till maximalt 30 minuter. Stoppuret kommer 

automatiskt att stoppa efter att ha gått kontinuerligt i 30 minuter.

Återställning av stoppur
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Tryck på A för att ställa stoppurets sekundvisare till nolläget.
3. När visarna återgått till noll, återställ till önskad tid.
4. Återför kronan till position 1.
 NOTERA: Denna procedur skall endast utföras när kronografens sekundvisare inte återgår till position nolläget.

1 2

A

B

KRONOGRAFENS MINUTVISARE

SEKUNDVISARE

KRONOGRAFENS SEKUNDVISARE

24-TIMVISARE
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Kronograf/stoppur  OS20 / FS00

Tidsinställning
1. Dra ut kronan till position 3. Stoppurets sekundvisare kommer att återgå till “0”.
 Återför inte kronan till position 1 under tiden visarna är på väg till “0”, annars kommer det läge som visarna 

befinner sig i när detta görs utgöra det nya “0”.
2. Vrid kronan för att ställa in önskad tid.
3. Återför kronan till position 1.

Datuminställning
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan moturs tills korrekt datum visas i datumfönstret.
3. Återför kronan till position 1.

Nollställning av stoppur
Denna procedur ska utföras om stoppurets sekundvisare inte återgår till “0”-positionen efter att stoppuret har 
återställts.
1. Dra ut kronan till position 3.
2. Tryck på A för att ställa stoppurets sekundvisare till “0”-positionen. 
 OBS: Visarna rör sig snabbt om knapparna hålls nere.
3. När visaren har nollställts ska tiden återställas och kronan återföras till position 1. 
 Återför inte kronan till position 1 under tiden visarna är på väg till “0”. Om detta görs kommer det läge som 

visarna befinner sig i utgöra den nya “0”-positionen.

Användning av stoppur
Detta stoppur kan mäta och visa tiden i 1/1-sekuer upp till maximalt 1 timme.
1. Tryck på A för att starta/stoppa stoppuret.
2. Tryck på B för att återställa stoppuret.

STOPPURETS 
MINUTVISARE

STOPPURETS 
MINUTVISARE

STOPPURETS 
SEKUNDVISARE

STOPPURETS 
SEKUNDVISARE

SEKUNDVISARE

SEKUNDVISAR

24-TIMMARSVISARE

B

A

1 2 3

B

A

1 2 3

Kronograf/stoppur  OS10 (no date - OS30)

Tidsinställning
1. Dra ut kronan till position 3.
2. Vrid kronan för att ställa in önskad tid.
3. Återför kronan till position 1.

Datuminställning
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan moturs tills korrekt datum visas i datumfönstret.
3. Återför kronan till position 1.

Användning av stoppur
1. Tryck på A för att starta/stoppa stoppuret.
2. Tryck på B för att återställa.

Justering av stoppuret
1. Dra ut kronan till position 3.
2. Tryck på A för att återställa sekundvisaren till “0”.
3. Tryck på B för att återställa stoppurets minut- och sekundvisare.
4. Återställ klockan till aktuell tid och återför kronan till position 1.

STOPPURETS 
TIMVISARE
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Kronograf/stoppur  VD54 (with date - VD53)

Tids- och datuminställning
1. Se till att stoppuret är stoppat och nollställt (12.00) innan tiden ställs in.
2. Dra ut kronan till position 2.
3. Vrid kronan medurs tills föregående dags datum visas.
4. Dra ut kronan till position 3 då sekundvisaren är vid klockan 12.00.
5. Vrid kronan för att ställa in tiden. 

OBS: 24-timmarsvisaren rör sig i enlighet med tim- och minutvisarna. Kontrollera att 24-timmarsvisaren 
är korrekt inställd när tiden ställs in.

6. Återför kronan till position 1. 
OBS: Tryck inte på någon knapp då kronan är i position 2. I så fall kommer stoppurets visare att flytta sig.

Stoppur
1. Tryck på A för att starta/stoppa stoppuret.
2. Tryck på B för att nollställa.

Mellantid
1. Tryck på B medan stoppuret är igång.
2. Tryck på B igen för att återgå till stoppuret.
3. Tryck på A för att slutföra tidtagningen.
4. Tryck på B för att återställa.

Nollställning av stoppur
1. Dra ut kronan till position 3 om ingen av stoppurets visare är i noll-läge (12.00).
2. Tryck på A för att flytta visarna medurs; tryck på B för att flytta visarna moturs.
3. Återför kronan till position 1.

A

B

1 2 3

24-TIMMARSVISARESTOPPURETS 
MINUTVISARE

STOPPURETS 
SEKUNDVISARE

Kronograf/stoppur  VD55 (with date - VD57)

Tidsinställning
1. Dra ut kronan till position 3.
2. Ställ in tiden genom att vrida kronan medurs.
3. Tryck tillbaka till position 1 för att starta klockan.

Användning av Stoppuret
1. Tryck på A för att starta/stanna stoppuret.
2. Tryck på B för att kontrollera mellantid och återställa.

Justering Av Stoppurets Visare
1. Dra ut kronan till position 3.
2. Tryck på A för att återställa stoppurets 1/10-sekundvisare till “0”-positionen.
3. Tryck på B för att återställa sekund- och minutvisarna. Visarna rör sig endast medurs.
4. Vid varje nedtryckning av A eller B rör sig visarna en position. De rör sig snabbt om knapparna hålls nere.

 OBS: Om stoppurets visare fungerar på ett felaktigt vis, dra ut kronan och håll nere A och B samtidigt i mer än 
2 sekunder. När knapparn släpps snurrar stoppurets sekund- och 1/10-sekundvisare runt och återgår till “0.” 
Detta indikerar att den interna kretsen återställts.

Datuminställning (endast vissa modeller)
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid medurs tills önskat datum visas i fönstret.
3. Tryck tillbaka kronan till position 1.

B

A

1 2 3

STOPPURETS 
MINUTVISARE

STOPPURETS 
SEKUNDVISARE

STOPPURETS 
1/10-SEKUNDVISARE
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Kronograf stoppur  YM91

Tids- och datuminställning
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan för att ställa in önskad tid
3. Återför kronan till position 1.

Använda stoppuret
1. Tryck på A för att starta/stoppa kronografen.
2. Tryck på B för att återställa.

Justering av stoppurets visare
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Tryck på vänster knapp i 2 sekunder för att vrida stoppurets minutvisare helt runt för att kunna ställa in korrekt 

position. Tryck på höger knapp upprepade gånger för att ställa in den på positionen “0”.
3. Tryck på vänster knapp i 2 sekunder för att helt vrida stoppurets 1/5-sekundvisare och kunna ställa in korrekt 

position Tryck på höger knapp upprepade gånger för att ställa in den på positionen “0”.
4. Återför kronan till position 1.

TIMVISARE

KRONOGRAFENS 
MINUTVISARE

MINUTVISARE

KRONOGRAFENS 
SEKUNDVISARE

SEKUNDVISARE

1
2

BA
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Digital  MLL-004

Normal tidvisning
1. Tryck på A för att visa månad/datum i 3 sekunder.
2. Tryck på A två gånger (eller en gång om datumet visas) för att visa sekunder. Tryck på A för att återgå till normal 

visning av tid.

Tids- och datuminställning
1. Från normal tidsvisning trycker du på B två gånger för att gå till inställningsläget. Månad visas.
2. Tryck på A för att öka värdet.
3. Tryck på B för att bekräfta inställning och gå vidare till nästa inställningstyp.
4. Inställningssekvens är: månad, veckodag, timme, minut.
5. Tryck på B för att avsluta inställningsläget. Tryck på A för att aktivera klockan.
 OBS: Kolon kommer att blinka mellan timme och minuter i normal tidsvisning för att indikera att klockan är aktiverad.

A

B

Digital  MLL-020

Normal tidvisning
1. Tryck på A för att växla till stoppursläge.
2. Tryck på B för belysning (EL).
3. Tryck och håll nere C för att visa datum.
4. Tryck och håll nere C och tryck sedan på D för att växla mellan månad/datum.
5. Tryck och håll nere D för att visa alarmtiden.
6. Tryck och håll nere D och tryck sedan på A för att växla mellan 12/24-timmarsformat.
 OBS: Du kan när som helst och i vilket läge som helst trycka på A för att avsluta inställningsläget.

Tids- och kalenderinställning
1. I normal tidsvisning trycker du och håller nere A i 3 sekunder och trycker sedan på A igen. Markeringen för tisdag och 

sekundsifforna börjar blinka.
2. Tryck på D för att nollställa sekunder.
3. Tryck på C för att gå vidare till minut.
4. Tryck på D för att bläddra framåt i siffrorna. Tryck och håll nere D för snabb bläddring.
5. Tryck på C för att gå vidare till inställning av nästa värde.
6. Inställningssekvensen är: sekunder, minut, timme, månad, dag, veckodag.
7. Tryck på A för att avsluta inställningsläget.

Alarmläge
1. I normal tidsvisning trycker du och håller nere D och trycker sedan på C för att växla alarm/slå av eller på klocksignal.
2. Alarmet kommer att höras under 30 sekunder vid inställd tid. Tryck på D för att tysta alarmet.
3. För att testa alarmet trycker du och håller nere C och D samtidigt. Alarmet ljuder.

Alarminställning
1. I normal tidsvisning trycker du och håller nere A i 3 sekunder. Markeringen för måndag och timme börjar blinka.
2. Tryck på D för att bläddra framåt i siffrorna. Tryck och håll nere D för snabb bläddring.
3. Tryck på C för att bekräfta inställningen och gå vidare till minut.
4. Tryck på D för att bläddra framåt i siffrorna. Tryck och håll nere D för snabb bläddring.
5. Tryck på A för att avsluta inställningsläget.

Stoppursläge
1. Tryck på A för att växla till stoppursläge.
2. Tryck på C för att starta/stanna stoppuret.
3. Tryck på D för att nollställa.

Mellantid
1. Tryck på D medan stoppuret går för att få en mellantid.
2. Tryck på D igen för att återgå till stoppuret.
3. Repetera steg 1 och 2 för att mäta flera mellantider.
4. Tryck på C för att slutföra tidtagningen.
5. Tryck på D för att nollställa.

DA

CB

DIGITAL
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Digital  MLG-017

Normal tidvisning
1. Tryck på A för att byta läge. Lägessekvens är normal tid, alarm, tidszon 2, timer och stoppur.
2. Tryck på B för belysning (EL).
 OBS: Du kan när som helst och i vilket läge som helst trycka på D för att avsluta inställningsläget.
 OBS: Om ingen knapp används under 2 minuter kommer alla ändringar att sparas och inställningen 

automatiskt gå tillbaka till visningsläget.

Tids- och kalenderinställning
1. Tryck på D i normal tidvisning; sekunderna börjar blinka.
2. Tryck på C för att nollställa sekunder.
3. Tryck på A för att gå vidare till timme.
4. Tryck på C för att bläddra framåt i siffrorna; tryck och håll nere C för snabb bläddring.
5. Tryck på A för att bekräfta inställningen och gå vidare till nästa inställningstyp.
6. Inställningssekvens är: sekunder, timme, minut, år, månad och dag.
7. Tryck på D för att avsluta inställningsläget.
 OBS: Veckodag uppdateras automatiskt vid avslutning av inställningsläget.
 OBS: Du kan när som helst under inställningsläget för tid/kalender trycka på B för att växla mellan 

12/24-timmarsformat.

Alarmläge
1. Tryck på A för att växla till alarmläge.
2. Tryck på B för att slå av eller på alarmsignal.

Alarminställning
1. Tryck på A för att växla till alarmläge.
2. Tryck på D för att gå till inställningsläge; timmen kommer att börja blinka.
3. Tryck på C för att bläddra framåt i siffrorna; tryck och håll nere C för snabb bläddring.
4. Tryck på A för att bekräfta inställningen och gå vidare till nästa inställningstyp.
5. Inställningssekvens är: timme, minuter, månad, dag. Lämna månad och dag på “----” för dagligt alarm.
6. Tryck på D för att avsluta inställningsläget.

Tidszon 2
1. Tryck på A för att växla till tidszon 2.
 OBS: I tidszon 2-display, visas normal tid i nedre delen av displayen.
2. Tryck på D för att gå till inställningsläge; timmen kommer att börja blinka.
3. Tryck på C för att bläddra framåt i siffrorna; tryck och håll nere C för snabb bläddring.
4. Tryck på A för att bekräfta inställningen och gå vidare till minuter.
5. Tryck på C för att bläddra framåt i siffrorna; tryck och håll nere C för snabb bläddring.
6. Tryck på D för att avsluta inställningsläget.
 OBS: Du kan när som helst under inställningsläget för tidzon 2 trycka på B för att växla mellan 

12/24-timmarsformat.

Nedräkningstimer
1. Tryck på A för att växla till timerläget.
2. Tryck på C för att starta eller stoppa timern.
3. Tryck på B för att avsluta nedräkningen och nollställa timern.

Timerinställning
1. Tryck på D för att gå till inställningsläge; timmen kommer att börja blinka.
2. Tryck på C för att bläddra framåt i siffrorna; tryck och håll nere C för snabb bläddring.
3. Tryck på A för att bekräfta inställningen och gå vidare till nästa inställningstyp.
4. Inställningssekvens är: timme, minuter, sekunder.
5. Tryck på D för att avsluta inställningsläget.
 OBS: Du kan när som helst under inställningsläget trycka på B för att slå av eller på automatisk nollställning. 

När automatisk nollställning är på, kommer timern automatiskt att starta om när den kommer till noll.

Stoppursläge
1. Tryck på A för att växla till stoppursläge.
2. Tryck på C för att starta/stanna stoppuret.
3. Tryck på B för att nollställa.

Mellantid
1. Tryck på B medan stoppuret går för att få en mellantid.
2. Tryck på B igen för att återgå till stoppuret.
3. Tryck på C för att slutföra tidtagningen.
4. Tryck på B för att nollställa.

D

C

A

B
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Digital  BJ2635

Normal tidvisning
1. Tryck på A för att byta läge. Lägessekvensen är normal tid, världstid, alarm, 

stoppur, minnesåterkallning och timer.
2. Tryck på B för belysning (EL).
3. Tryck på C för att slå av eller på signal.
4. Tryck på D för att slå av eller på sommartid.
 OBS: För alla lägen: Om ingen knapp används under 60 sekunder återgår 

inställningen automatiskt till normal tidsvisning.
 OBS: För alla tidpunkter och inställningslägen: Tryck på B för att avsluta 

inställningsläget och återgå till normal tidsvisning.

Tids- och kalenderinställning
1. I normal tidsvisning ska du trycka och hålla in B. 12/24-timmarsformatet 

börjar blinka.
2. Tryck på C för att förstora/förminska siffrorna och på C eller D för snabb 

förstoring/minskning.
3. Tryck på A för att gå vidare till inställning av nästa värde.
4. Inställningssekvensen är: 12/24-timmarsformat, sekunder, minuter, timme, 

år, datum, tidszon.
5. Tryck på B för att avsluta inställningsläget.
 OBS: Veckodag uppdateras automatiskt vid avslutning av inställningsläget.

Världstidsläge
1. Tryck på A för att växla till världstidsläget.
2. Tryck på C för att bläddra till nästa stad. Tryck och håll nere C för snabb bläddring.
3. Tryck på D för att slå av eller på sommartid för den aktuella stadens tidszon.

Stadens kod Stad Tidsskillnad

MDY Midway -11:00

HNL Honolulu -10:00

ANC Anchorage -09:00

LAX Los Angeles -08:00

DEN Denver -07:00

CHI Chicago -06:00

NYC New York -05:00

CCS Caracas -04:00

RIO Rio De Janeiro -03:00

-2H -2H -02:00

-1H -1H -01:00

LON London 00:00

PAR Paris +01:00

CAI Kairo +02:00

MOW Moskva +03:00

DXB Dubai +04:00

KHI Karachi +05:00

DAC Dacca +06:00

BKK Bangkok +07:00

HKG Hong Kong +08:00

TYO Tokyo +09:00

SYD Sydney +10:00

NOU Noumea +11:00

AKL Auckland +12:00

B

A

C

D

Alarmläge
1. Tryck på A för att växla till alarmläge.
2. Tryck på C för att välja alarm 1-3.
3. Tryck på D för att slå av eller på alarmet.
 OBS: Alarmet ljuder i 30 sekunder vid inställd tidpunkt. Tryck på valfri knapp för 

att tysta alarmet.

Alarminställning
1. Tryck på C för att välja alarm 1, 2 eller 3 i alarmläget.
2. Tryck och håll nere B. Minuter börjar blinka.
3. Tryck på C för att förstora/förminska siffrorna och på C eller D för snabb 

förstoring/minskning.
4. Tryck på A för att gå vidare till inställning av nästa värde.
5. Inställningssekvensen är: minuter, timme.
6. Tryck på B för att avsluta inställningsläget.

Stoppursläge
1. Tryck på A för att växla till stoppursläge.
2. Tryck på C för att starta stoppuret; tryck på D för att stanna stoppuret.
3. Tryck på D för att nollställa.

Varvtid
1. Tryck på C medan stoppuret går för att få varvtid.  Displayen visar vartid i 5 

sekunder och återupptar sedan stoppurets tid.
2. Tryck på C igen för att mäta flera varvtider (upp till 99 st.).
3. Tryck på D för att slutföra tidtagningen. Displayen visar aktuell varvtid i 5 

sekunder och därefter sammanlagd tid.
4. Tryck på D igen för att nollställa.

Minnesåterkallningsläge
1. Tryck på A för att växla till minnesåterkallningsläget. Sammanlagd tid visas.
 OBS: Om inga uppgifter har sparats kommer stoppursläget att gå till timerläget 

när du trycker på A.
2. Tryck på C för att visa nästa tid. Tryck på D för att visa föregående tid (minnet 

sparar upp till 20 varv, varv 1 till varv 19 och sedan det sista varvet).

Nedräkningstimer
1. Tryck på A för att växla till timerläget.
2. Tryck på C för att starta eller stoppa timern.
3. Tryck på D för att nollställa timern till förinställt värde.
 OBS: När timern når noll kommer alarmet att låta i 30 sekunder. Tryck på valfri 

knapp för att stänga av alarmet.

Timerinställning
1. I timerläget ska du trycka och hålla in B. Sekunder börjar blinka.
2. Tryck på C för att förstora/förminska siffrorna och på C eller D för snabb 

förstoring/minskning.
3. Tryck på A för att gå vidare till inställning av nästa värde.
4. Inställningssekvensen är: sekunder, minuter, timme.
5. Tryck på B för att avsluta inställningsläget.
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Tio halvsiffrigt digital  FL145 / FL186

Normal tidvisning
1. Tryck på A för att byta läge.
2. Tryck på B för belysning (EL).
3. Tryck på C för att växla mellan 12/24-timmarsformat.
4. Tryck på D för att tysta alarmet.

Tids-/kalenderinställning
1. Från normal tidsvisning, tryck på A tre gånger för att komma till inställningsläget. Sekunder kommer att börja blinka.
2. Tryck på C för att nollställa sekunder.
3. Tryck på D för att bekräfta inställning och gå vidare till inställning av nästa värde.
4. Tryck på C för att öka siffran; tryck och håll C intryckt för att bläddra snabbt. Tryck på D för bekräfta varje 

inställningsvärde.
5. Inställningssekvens är: sekunder, timme, minuter, månad, datum och veckodag.
6. Tryck på A för att avsluta inställningsläget.

Alarminställning
1. Tryck på A för att växla till alarmläget.
2. Tryck och håll nere C för att testa alarmet.
3. Tryck på C för att slå av eller på alarmsignal.
4. Tryck på D för att gå till inställningsläge; timmen kommer att börja blinka.
5. Tryck på C för att bläddra framåt i siffrorna; tryck och håll nere C för snabb bläddring.
6. Tryck på D för att ställa in timme och minuter.
7. Inställningen kommer automatiskt att lämna inställningsläget efter att minuter har ställts in. 

Stoppursläge
1. Tryck på A för att växla till stoppursläget.
2. Tryck på C för att starta/stoppa stoppuret.
3. Tryck på D för att återställa stoppuret när det inte är på.

Mellantid
1. Tryck på D under stoppurets gång.
2. Tryck på D igen för att återgå till stoppuret.
3. Tryck på C för att slutföra tidtagningen.
4. Tryck på D för att nollställa.

A

B

D

C

Digital  FO-001

Normal tidvisning
Tryck på A för att byta display. Displaysekvens är normal tid, datum, sekunder.

Tids- och kalenderinställning
1. Tryck på B två gånger i normal tidvisning. Månad börjar blinka.
2. Tryck på A för att öka värdet.
3. Tryck på B för att gå vidare till inställning av nästa värde.
4. Inställningssekvens är: månad, datum, timme och minut.
5. Tryck på B för att avsluta inställningsläget.
 OBS: För alla tidpunkter och inställningslägen: Tryck på A för att avsluta inställningsläget och återgå till 

normal tidsvisning.

B

A

Rullande tickning

Tidsinställning
1. Dra ut kronan till position 2.
2. Vrid kronan för att ställa in önskad tid.
3. Återför kronan till position 1.

Visningsalternativ
Tryck på A för att växla mellan olika visningsalternativ

Visningen visar sekunder från “01” till “60” i olika visningsalternativ.

1 2

A
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Lysdiod  QFL558FA

Visning av timme/minut
1. Tryck på A för att slå på/av visningen.
 OBS: Visning av timme/minut är standardvisningen när visningen sätts på.
2. Tryck på B för att växla mellan visning av timme/minut och sekunder.

Visning av sekunder
Tryck på A eller B för att återgå till visning av timme/minut.

Tidsinställning
1. I visning av timme/minut, tryck och håll nere B för att komma till inställningsläget. Timme blinka en gång.
2. Tryck på A för att öka värdet.
3. Tryck på B för att gå vidare till minuter.
4. Tryck på A för att öka värdet.
5. Tryck och håll nere B för att avsluta inställningsläget. Timme och minuter blinkar en gång.
 OBS: Om ingen knapp används under 10 sekunder i inställningsläget kommer alla ändringar att sparas och 

inställningen automatiskt gå tillbaka till visning av timme/minut.

B

A
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BLANDAT

VATTENTÅLIGHET VATTENRELATERAD ANVäNDNING

Märkning Djup
  

Handtvätt Dusch, Bad Simning, Snorkling Dykning

— —

WR —

3 ATM 3 Bar, 30 Meter

5 ATM 5 Bar, 50 Meter

10 ATM 10 Bar, 100 Meter

20 ATM 20 Bar, 200 Meter

30 ATM 30 Bar, 300 Meter

50 ATM 50 Bar, 500 Meter

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

• Undvik att utsätta produkten för varmvatten för att säkra vattentätheten.
• Rengör endast din klocka med en mjuk duk och vatten. Sänk inte ner din klocka under vatten om det är vatten betygsatt (se bakboett).
• Efter användning i saltvatten ska klockan sköljas under kranvatten och torkas torr med en mjuk duk.
• Klockarmand av metall ska tvättas regelbundet så att de ser vackra ut. Rengör med en mjuk borste som doppas i milt tvålvatten. Se till 

att du torkar armbandet torrt med en mjuk duk.


