Quartz-kronografer G10
Brugsanvisning

Display og funktioner
 Timeviser
 Minutviser
 Sekundviser
 Datoindikator
Kronograf:

 60 sekunders tællerviser
 30 minutters tæller
 1/10 sekunders tæller
Krone med 3 positioner (8):
I Optrækningsposition (ikke trukket ud)
II Indstillingsposition for dag/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 Neutral position (skruet ud, ikke trukket ud)
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Tillykke
Tak, fordi du har valgt at købe en kronograf fra Certina®, et af de mest velrenommerede schweiziske varemærker i verden. Takket være en præcis fremstillingsproces 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.
Når du anvender denne model som kronograf, kan den tage tid på hændelser, der varer op til 30 minutter, og vise resultaterne ned til 1/10 af et sekund. Kronografen
er forsynet med følgende funktioner :
– Standard START–/STOP-funktion
– ADD-funktion (partielle tider)
– SPLIT-funktioner (mellemtider)
For at sikre at din kronograf fungerer med præcision mange år frem i tiden, anbefaler vi, at du læser anbefalingerne i det følgende grundigt.
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 eller dato*, 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.
Indstilling af klokkeslæt
Træk kronen ud i position III, og drej den med eller mod uret for at indstillle det ønskede klokkeslæt. Synkroniser den lille sekundviser placeret på klokken 6 med et
officielt tidssignal (radio/tv/internet) ved at trække kronen ud til det andet stop. Sekundviseren standser. Når det indstillede klokkeslæt er blevet synkroniseret, kan
du trykke kronen tilbage i position I (og spænde den igen på modeller med skruekrone).
Optrækning
Quartz-kronografer skal aldrig trækkes op.
Hurtig indstilling af datoen
Træk kronen ud i position II, og drej den mod uret, indtil den korrekte dato vises.

Nulstilling af tællerne
Tællerne skal nulstilles, før kronograffunktionen startes. Gør i så fald som beskrevet i det følgende :
1 Nulstil 60 sekunders tællerviseren (kronen i position II, trykknap B)
2 Nulstil 30 minutters tællerviseren (kronen i position III, trykknap A)
3 Nulstil 1/10 sekunders tællerviseren (kronen i position II, trykknap A)

Brug af det enkle kronometer (tidtagning)
Den enkle «kronograffunktion» giver dig mulighed for at tage tid på enkeltstående hændelser.
1 START
2 STOP
Visning af tid (se eksempel)
– 5 minutter,
– 57 sekunder,
– 7/10 af et sekund.
3 Nulstil
Bemærk! Før du starter en tidtagning, skal kronografens visere være i udgangsposition. Se om nødvendigt
afsnittet NULSTILLING AF TÆLLERNE.
Bemærk : Alle tidtagningsfunktioner er tilgængelige, når kronen er trykket i position I.
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ADD-funktion
ADD-funktionen gør det muligt for dig at tage tid på sammenhørende hændelser uden at skullle nulstille mellem hver hændelse. Hver tidtagning lægges blot til den tidligere samlede tid.
1 START
2 STOP Aflæsning
3 RESTART
4 STOP Aflæsning
5 RESTART
6 STOP Aflæsning
X Nulstil tællerne

SPLIT-TIME-funktion
Med SPLIT-TIME-funktionen kan du standse viserne for at aflæse en mellemtid uden at afbryde tidtagningen.
Når du starter igen, lægges den «tabte» tid til.
1 START
2 SPLIT 1
Visning af tid 1
– 5 minutter,
– 4 sekunder,
– 6/10 af et sekund
3 RESTART (tillæg af tabt tid)
4 SPLIT 2
Visning af tid 2
– 15 minutter,
– 36 sekunder,
– 8/10 af et sekund
5 RESTART (tillæg af tabt tid)
6 STOP
Visning af den seneste tid (samlet tid)
– 25 minutter,
– 18 sekunder,
– 4/10 af et sekund
7 Nulstil tællerne

Pleje og vedligeholdelse
Vi anbefaler, at du renser din kronograf regelmæssigt (med undtagelse af læderremmen) 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 temperatur- eller fugtighedsudsving, f.eks. i solen, eller i nærheden af stærke magnetiske
felter.
Vi anbefaler dog, at du får uret efterset hvert 3. eller 4. år af en autoriseret Certina®-repræsentant eller -forhandler. For at du kan være sikker på en optimal service
og opretholde garantien, bør du altid kontakte en autoriseret Certina®-forhandler eller -repræsentant.
Certina® kronografer udnytter quartzens uforlignelige nøjagtighed. Disse ure har sædvanligvis energi til 2 års kontinuerlig brug. Hvis du ikke skal bruge din kronograf
i flere uger eller måneder, anbefaler vi, at du trækker kronen ud i position II, før du lægger det væk. Dette nedsætter energiforbruget til urmekanismen og forlænger
dermed batteriets levetid væsentligt.
Udskiftning af batteri
Når batteriet er opbrugt, skal det straks udskiftes af en autoriseret Certina-repræsentant eller -forhandler.
Batteritype: zink sølvoxid knapbatteri, 1,55 V batteri, nr. 394, SR 936 SW.
Indsamling og behandling af quartz ure efter endt levetid*
Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Produktet skal afleveres på en lokal godkendt genbrugsstation.
Ved al følge disse retningslinjer bidrager De til at beskytte miljøet og menneskers sundhed. Genbrug af materialerne hjælper med til at bevare naturens
ressourcer.
* gælder i RU medlemsstaterne og i lande med tilsvarende lovgivning.
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