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Display og funktioner
 Timeviser 
  Minutviser
 Lille sekundviser 
  Datovisning 
 Dagsvisning (afhængigt af modellen)

Kronograf :

 60 sekunders viser i midten 
 30 minutters tællerviser 
 6/12 timers tællerviser (afhængigt af modellen)

  Tachografskala (afhængigt af modellen) 
 Stop-/startknap til tidtagnings/kronometerfunktioner 
 Nulstillingsknap for tællerne

Krone med 3 positioner (12) :

I  Optrækningsposition (ikke trukket ud) 
II  Indstillingsposition for dato (ikke skruet ud*, halvt trukket ud) 
III  Indstillingsposition for tid (ikke skruet ud*, helt trukket ud)

* Modeller med skruekrone
IA Startposition (skruet ned, ikke trukket ud)
IB Optrækningsposition (skruet ud*, ikke trukket ud)
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Tillykke
Tak, fordi du har valgt at købe et ur fra Certina®, et af de mest velrenomme-
rede schweiziske varemærker i verden. Takket være en præcis fremstillings-
proces med brug af de bedste materialer og komponenter er dit ur beskyttet 
mod stød, temperatursvingninger, vand og støv og har desuden alle fordelene 
ved DS-konceptet.

Din kronograf er designet med største omhu og fremstillet af de bedste 
materialer og komponenter. Det betyder, at den er beskyttet imod stød, 
temperaturudsving, vand og støv. 

I kronograffunktionen kan denne model tage tid på hændelser, der varer op til 
12 timer, og vise alle resultater med 1/10 sekunds nøjagtighed.

For at sikre at kronografen fungerer med præcision mange år frem i tiden, 
anbefaler vi, at du overholder instruktionerne i denne vejledning.

DS-konceptet (Double Security) er karakteriseret ved :
– en enestående modstandsdygtighed over for ridser og stød
– en utrolig robust konstruktion med safirkrystal
– pakninger omkring krone og hale, der sikrer, at uret er vandtæt selvom du 

trækker kronen ud.
– urkasse med forstærket bagside.

Brug/Indstillinger
Modeller med skruekrone
For at sikre den garanterede modstandsdygtighed over for vand er nogle 
modeller udstyret med skruekrone. Inden du indstiller klokkeslæt, dato* eller 
dag*, skal du først skrue kronen ud i position IB, hvorefter du kan trække den 
ud i position II eller III.
Vigtigt: Hver gang du har foretaget en indstilling, skal du altid skrue 
kronen fast igen, så uret forbliver vandtæt.

Optrækning
Krone i position I/IB, ikke trukket ud
Manuel optrækning er nødvendig, hvis du ikke har haft dit ur på i en længere 
periode. Du kan genstarte uret ved at dreje kronen nogle gange (med uret) 
eller ved at vippe uret fra side til side et par gange. Hvis du vil trække uret 
op, så dets energireserve udgør mere end 42 timer, skal du dreje kronen ca. 
32 gange (med uret).
Når du har uret på, trækkes den automatiske mekanisme op, hver gang du 
bevæger dit håndled.

Indstilling af klokkeslæt
Træk forsigtigt kronen i position III. Sekundviseren (3) standser. Drej kronen 
frem eller tilbage, indtil viserne viser det korrekte klokkeslæt. Når timevise-
ren passerer klokken 12, kan du se, om den viser midnat (datoen skifter) eller 
middag (datoen skifter ikke).

Sådan synkroniserer du dit ur
Hvis du vil synkronisere sekundviseren (3) med et officielt tidssignal (radio, tv, 
internet), skal du trække kronen i position III. Sekundviseren standser. Når du 
hører tonen, skal du trykke kronen tilbage på plads I (og skrue den fast, hvis 
du har en model med skruekrone).

Hurtig ændring af dato* og dag*
Vigtigt : Indstil ikke dato* og/eller dag* mellem kl. 22.00 og kl. 2.00 (da 
urværket i dette tidsrum er i færd med at ændre datoen). 
Træk kronen i position II, og drej den med uret, indtil dit ur viser den 
rigtige dato (4), og drej den mod uret for ændre den indstillede dag (5)*. 
Under indstillingen fungerer uret normalt, så det er ikke nødvendigt at 
ændre klokkeslættet.

* Afhængigt af model

Kronograf
Kronograffunktion
Tryk på knappen Stop/Start (10) for at starte tidtagningen. Tryk på knappen 
Stop/Start (10) igen for at standse tidtagningen. Tidtagningen genstarter, 
når du trykker på knappen Stop/Start (10) igen (tid lægges til). Du kan også 
nulstille de tre kronografvisere (6, 7 og 8) ved at trykke på knappen (11).  
Den bruges kun til at nulstille kronografviserne.

Speedometer (afhængigt af modellen)
Speedometeret bruges til at måle hastigheden for et objekt, som bevæger 
sig med en konstant hastighed. Start tidtagningen, og stop den igen efter en 
distance på 1 km. Kronografviseren peger derefter på et tal på tachografska-
laen (9) og indikerer derved hastigheden i km/t.

Pleje og vedligeholdelse
Vi anbefaler, at du renser dit ur regelmæssigt (med undtagelse af læderrem-
men) ved hjælp af en blød klud og varmt sæbevand. Hvis uret har været i 
kontakt med saltvand, skal det skylles i rent vand og lægges til tørre og have 
lov til at tørre helt.

Efterlad ikke kronografen på steder, hvor den kan blive udsat for store tem-
peratur- eller fugtighedsudsving, f.eks. i solen, eller i nærheden af stærke 
magnetiske felter.

For at du kan være sikker på en optimal service og opretholde garantien, bør du 
altid kontakte en autoriseret Certina®-forhandler eller -repræsentant.

Dit Certina®-urs førsteklasses mekanisme vil være dig til stor glæde mange 
år frem, hvis du sørger for at pleje uret ordentligt. Vi anbefaler dog, at du får 
uret efterset hvert 3. eller 4. år af en autoriseret Certina®-repræsentant eller 
-forhandler.


