
BK534                                            BRUKSANVISNING 
* Før bruk: Fjern først plastikkdelen og trykk deretter kronen (C) helt inn mot klokken. 

A. PRODUKTBESKRIVELSE 

Solar ana-sifferklokke 
Dual power sol og batteri 

 

• Knapp S: Innstillinger/tilbakestilling 

• Knapp L: Bakgrunnslys 

• Knapp M: Modus 

• Knapp D: Bytte kronografmodus 
/stille inn verdiene i stigende 
rekkefølge (tidsinnstillingsmodus). 

 
B. SPESIFIKASJONER 

• 1 knappcelle CR2025 3V for LED-skjermen. 

• 1 knappcelle SR626SW, 1,5V for driften av klokken. 

• 1 ATM 
C. ANVENDELSE 

A. STILLE INN DEN ANALOGE TIDSVISNINGEN 

• Trekk kronen (C) til posisjon 2 (se figur 2) og skru for å stille inn tiden. 

• Trykk kronen (C) til posisjon 1 (se figur 1) for å bekrefte og fullføre innstillingen. 

B. FUNKSJONER KNAPPER 

BAKGRUNNSLYSFUNKSJONER 

• Trykk en gang på knappen «L» for å slå på bakgrunnslyset i 3 sekunder i hvilket som helst modus. 
KRONOGRAFFUNKSJONER 

 I vanlig tidsvisningsmodus: 

Trykk kort på «M» knappen en gang for å endre til stoppeklokke-modus. 
«ST» ikonet vises på skjermen. 
Trykk inn knapp «D»: 

• Én gang for å starte stoppeklokken; 

• Én gang til for å stoppe stoppeklokken; 

• En tredje gang for å fortsette å ta tiden. 

• For å se både stoppeklokken og vanlig tid samtidig, trykker du på 
knapp «S».   

Vennligst merk : Når du velger dette alternativet, fortsetter 
stoppeklokken tidtakingen i bakgrunnen. For å gå tilbake til den samlede tiden som er 
gått, trykker du inn knapp «S».  
• For å nullstille stoppeklokken, trykker du først inn knapp «D» for å stoppe tidtakingen og trykk 

deretter inn knapp «S» 
MERK: Kronografen går kun til 23 timer, 59 minutter og 59,99 sekunder. Når den når denne grensen, 

går den tilbake til null. 

 



ALARMFUNKSJONER 

Aktivering/deaktivering av alarmen og klokkespillet 

I visningsmodus i sanntid: 

• Trykk inn knapp «M» to ganger for å gå tilgang til 
alarminnstillingene. 

• Trykk en gang på knappen «D» for å aktivere alarmen. Du vil nå se 

« » på skjermen. 

• Trykk på knappen «D» enda en gang for å aktivere klokkespillet. Du 

vil nå se « » på skjermen. 

• Appuyez le bouton « D » une deuxième fois pour activer le carillon. 

Le symbole «  » s’affiche. 

• Trykk på knappen «D» en tredje gang for å aktivere alarmen og klokkespillet samtidig. Du vil nå 

se « » og « » på skjermen.  

• Trykk på knappen «D» en fjerde gang for å deaktivere dem. Du vil nå se at « » og « » 
forsvinner  

I alarminnstillingsmodus: 

• Trykk på «S»-knappen en gang og timesifrene vises. Trykk på «D»-knappen for å stille inn 
alarmens timesifre. 

• Trykk på «S»-knappen på nytt og minuttsifrene vises. Trykk på «D»-knappen for å stille inn 
alarmens minuttsifre. 

• Trykk på «S»-knappen en tredje gang for å bekrefte alarminnstillingene. 

• Trykk på «M»-knappen for å gå ut av innstillingsmoduset. 
MERK: Når alarmen lyder, trykk på "S" eller "D" knappen for å stoppe den permanent eller trykk 

på "M" knappen for å utløse alarmrepetisjonen, alarmsymbolet blinker, " " vil alarmen lyde 5 

minutter senere i et minutt, stopper deretter automatisk. 

 

STILLE INN DEN DIGITALE TIDSVISNINGEN OG DATO 

I visningsmodus i sanntid: 

• Trykk på «M»-knappen tre ganger for å stille inn tiden. 

• Du vil så kunne se sekundsifrene, trykk på «D»-knappen for å nullstille. 

• Trykk på «S»-knappen og timesifrene vises. Trykk på «D»-knappen for å stille inn timesifrene. 

MERK: Tiden vises enten i 12-timers eller i 24-timers format. Trykk på knappen «D» for å 
velge 12-timers eller 24-timers formatet I innstillingsmodus av timesiffer(tallet «A»  or «P» 
Ovises når du velger 12-timers formatet, tallet «H» vises når du velger 24-timers formatet). 
• Trykk på «S»-knappen og minuttsifrene vises. Trykk på «D»-knappen for å stille inn minuttsifrene. 

• Trykk på «S»-knappen og månedsifrene vises. Trykk på «D»-knappen for å stille inn månedsifrene. 

• Trykk på «S»-knappen og datosifrene vises. Trykk på «D»-knappen for å stille inn datosifrene. 

• Trykk på «S»-knappen og ukedagene vises. Trykk på «D»-knappen for å stille inn ukedagene. 

• Trykk på «M»-knappen for å bekrefte og avslutte innstillingsmoduset. 

 
D. ADVARSEL 

• Sørg alltid for at kronen er satt helt tilbake på plass for å sikre vannbestandigheten.  

• IKKE betjen kronen eller knappene i vann eller når klokken er våt. 



• For å forlenge utseendet på klokken, unngå kontakt med følgende: Parfyme, hårspray, kosmetikk, 
vaskemidler, lim og maling da de forårsaker misfarging, forringelse og skade. 

• Tørk uret periodevis med en myk, tørr klut for å hindre mulig skade fra svette, støv og fuktighet. 

• Vær spesielt oppmerksom på følgende punkter for å sikre klokkens holdbarhet: Prøv aldri å åpne 
klokken på egenhånd. Batterier bør erstattes av en kvalifisert tekniker. 

• Klokken er støtbestandig, men vær likevel forsiktig slik at så du unngår å slippe eller slå klokken 
mot harde flater, da dette vil føre til skade. 

 
ADVARSEL: Du må ikke kaste apparatet i husholdningsavfallet. Kommunen har et selektivt 
innsamlingssystem for denne typen produkter. Ta kontakt med kommunen din for å finne ut hvor 
og hvordan innsamlingen fungerer. Disse begrensningene følges på grunn av de farlige stoffene 
elektriske og elektroniske apparater inneholder, som kan ha skadelig påvirkning på miljøet og 
menneskelig helse, og må derfor resirkuleres. 
 
Dette symbolet indikerer at elektriske og elektroniske apparater samles inn selektivt. Symbolet 
viser en søppelboks krysset ut med et X-symbol 
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