Kaliiber VX9N
Minuttviser
M
Time
eviser
Tim
meviser
Dette er en klokkee som innehaar normal vissning
Timev
en i tillegg
tilliser
en kalenderr funksjon en
n 24
av tide
timerss visning.
Urverkket VX9N og VX9J har sam
mme funksjo
oner
Og bru
uksanvisningg. Det er baree utseendet på
urskiven som er an
nnerledes.

244 timer

N: Normal po
osisjon
1: 1. posisjon
n.

Sekkundviser
Datovise
er

Innstilling av norm
mal tid.
Trekk ut kronen til 2. posisjon. Vri på kronen med klokkken for å flytte time og minuttvisere
m
en framover. Skru til du
mer til ønskett tid. Pass påå at viserne er
e riktig innsttilt i forhold til
t AM/PM. For
F å avsluttee, trykk kron
nen tilbake til
komm
normaal posisjon.
24 tim
mers viser flytter seg likt med
m timeviser. Så når duu stiller inn tiimeviseren, pass på at 244 timer viserren er riktig.

Innstilling av dato
o og ukedag..
ng du trykkerr, så flytter viseren
v
seg et intervall fraam.
Trykk på A for å sttille inn dag. For hver gan
Trykk på B for å sttille inn dato. For hver ga
ang du trykkeer så flytter den
d seg et intervall fram..
Merk
‐Ikke still
s inn dato når timeviseeren står me
ellom 21 og 004. Dette kan
n medføre att dato ikke b lir riktig.
‐Ved innstilling, sjeekk at visereen flytter segg som den skkal i en dags intervall.
i
manuelt når måned
m
har 30
0 dager ellerr mindre.
‐Dato må stilles m

Servicce
La allttid en autorissert fagperso
on åpne klokkka for batte riskift etc., Det
D må ikke trykkes
t
på nooen knapper når klokken
n er
underr vann. Ønskees det å opp
prettholde ga
aranti for vannntetthet MÅ
Å det foretass en trykktesst når klokke har vært åp
pnet.
Spør din
d urmaker om dette er mulig.
Til lykke med din IINEX nye klokke.

www
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Kaliber VX9J
Minuttvise
er
Timeeviser
Dag vise
er
24 tim er

N: No
ormal posisjon
n
1: 1. posisjon.

Sekundvisser
Datto viser

