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Visning och funktioner
 Timvisare 
  Minutvisare
 Liten sekundvisare 
  Datumvisning 
 Dagvisning (beroende på modell)

Tidtagare :

 60-sekundersvisare i mitten 
 30-minutersvisare 
 6/12-timmarsvisare (beroende på modell) 
  Takometer (beroende på modell) 
 Stopp-/startknapp för timer- och tidtagningsfunktioner 
 Nollställningsknapp för visare

Krona med 3 lägen (12) :

I  Uppdragningsläge (ej utdragen) 
II  Inställningsläge för dag/datum (utskruvad*, halvt utdragen) 
III  Tidsinställningsläge (utskruvad*, helt utdragen) 
 

Modeller med skruvsäkrad krona
IA Normalt läge (inskruvad, inte utdragen)
IB Uppdragningsläge (utskruvad, inte utdragen)
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Grattis !
Vi gratulerar till köpet av en självuppdragande tidtagare från Certina ®, ett 
schweiziskt märke som är bland de mest ansedda i världen. 

Klockan är noggrant utformad och material och delar är av hög kvalitet, 
så att den tål stötar, temperaturförändringar, vatten och damm, dessutom 
ingår den i DS-konceptet.  

Med hjälp av tidtagarfunktionen på den här modellen kan man mäta tids-
perioder på upp till 12 timmar och visa resultaten med en noggrannhet på 
1/10 sekund.

Vi rekommenderar att du följer råden i den här bruksanvisningen mycket noga 
för att garantera att din tidtagare fungerar perfekt under många år framåt.

DS-konceptet (Dubbel Säkerhet) innefattar:
– extra tillförlitligt stötskydd mot repor och slag,
– extra hållbart safirglas,
– en packning inuti kronan och en packning runt uppdragsaxeln så att 

klockan garanterat är vattentät även när kronan är utdragen,
– förstärkt boett.

Användning / Inställningar
Modeller med skruvsäkrad krona
Vissa modeller har en skruvsäkrad krona för att klockan ska vara extra vat-
tentät. Innan du ställer klockan eller ändrar inställningen för datum* eller 
dag*, måste du först skruva ut kronan till läget IB innan du kan dra ut den 
till läget  II eller III.
Viktigt : För att vara säker på att klockan är vattentät bör du alltid 
skruva tillbaka kronan när du har gjort en inställning.

Uppdragning
Kronan i läget I/IB, ej utdragen
Om du inte har använt klockan under en längre tid måste du vrida upp den.  
När du ska starta klockan igen behöver du bara vrida kronan några varv (med-
urs), eller vicka på den några gånger. Om du vill återställa klockans kraftre-
server till mer än 42 timmar måste du vrida kronan ungefär 32 varv (medurs).
När du har på dig klockan vrids den automatiska mekanismen upp varje gång 
du rör handleden.

Ställa klockan
Dra försiktigt ut kronan till läget III. Sekundvisaren (3) stannar. Vrid kronan 
medurs eller moturs tills klockan visar rätt tid. När timvisaren passerar 
klockan 12 kan du se om det är midnatt (datumet ändras) eller mitt på dagen 
(datumet ändras inte).

Synkronisera klockan
Om du vill synkronisera sekundvisaren (3) med en officiell tidssignal (radio, 
TV, Internet) drar du ut kronan till läget III. Sekundvisaren stannar. När du hör 
pipet trycker du in kronan till läget I (och skruvar i den om du använder en 
modell med skruvsäkrad krona).

Snabbjustering av datum* och dag*
Viktigt: Ändra inte datum* och/eller dag* mellan 22.00 och 02.00 (urver-
ket håller på att justera datumet under den tiden). 
Dra ut kronan till läget II och vrid den medurs tills klockan visar rätt datum 
(4). Om du vill ändra dagen vrider du kronan moturs (5)*. Klockan fortsätter 
att fungera normalt medan du utför de här åtgärderna, så du behöver inte 
justera klockan när du är klar.

* Beroende på modell

Tidtagare
Tidtagarfunktionen
Tryck på knappen Stopp/start (10) för att börja tidtagningen. Tryck på knap-
pen Stopp/start (10) igen för att avsluta tidtagningen. Du kan fortsätta 
tidtagningen genom att trycka på Stopp/start (10) igen (tiderna läggs ihop) 
eller nollställa de tre tidtagningsvisarna (6, 7 och 8) med knappen (11). Denna 
åtgärd används endast vid nollställning av tidtagningsvisarna.

Hastighetsmätare (beroende på modell)
Med hastighetsmätaren kan du mäta hastigheten hos ett föremål som rör 
sig med konstant hastighet. Starta tidtagningen och stanna den när du har 
tillryggalagt en sträcka på 1 km. Tidtagningsvisaren pekar då på en siffra på 
takometern (9) som visar hastigheten mätt i km/h.

Skötsel och underhåll
Vi rekommenderar att du rengör klockan regelbundet (inte läderarmbandet) 
med en mjuk trasa och varmt tvålvatten. När du har badat i saltvatten bör du 
skölja klockan i kranvatten och låta den torka helt.

Undvik att lämna klockan på platser där det förekommer stora variationer i tem-
peratur och luftfuktighet, i direkt solljus eller nära kraftiga magnetfält.

För att få bästa möjliga underhållsservice och för att garantin ska fortsätta att 
gälla bör du alltid vända dig till auktoriserade representanter eller återförsäl-
jare för Certina ®.

Om du sköter om din Certina®-klocka ordentligt kommer den att fungera per-
fekt i många år framåt tack vare urverkets höga kvalitet. Du bör dock låta en 
auktoriserad återförsäljare eller representant för Certina ®  undersöka klockan 
vart tredje eller vart fjärde år.


