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KAL. NX15
DUBBEL-DISPLAY KVARTSUR

● Display för analog tid
● Digital tid och kalender
● Stoppur
● Hastighetsmätare
● Återvisning av uppmätta data
● Alarm
● Belysning 
 (Elektroluminiscerande panel)

S
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K

A

A

B

D

C

KRONA/KNAPPAR OCH DISPLAYER

a          b

KRONA

Belysning
(endast i TID/KALENDER-funktion) Minutvisare

 Sekunder

Minuter 
Timmar

Sekundvisare 

Timvisare

a: Normalläge     
b: Utsträckt läge 
 (analog tidsinställning)

* Den analoga och den digitala displayen visas separat i följande avsnitt 
av denna bruksanvisning i förklarande syfte.

Funktionsväljare 
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A

A A

AA

B

B

OBSERVERA

u Den elektroluminiscerande panelen mister sin klarhet när batteriet försvagas 
under användning. Klarhetsnivån minskas också gradvis under användningen.

u  När belysningen blir svagare, skall batterierna bytas ut. Om belysningen förblir 
svag även efter att batterierna har bytts ut, bör även den elektroluminiscerande 
panelen bytas ut mot en ny där du köpte klockan. 

u  När belysningen används avges ett mindre ljud. Detta är normalt och ingen 
felfunktion.

Vid varje intryckning skiftar funktionerna på den digitala displayen i 
följande ordning:

När displayen återgår till 
att visa TID/KALENDER, 
kommer du att höra ett 
bekräftande ljud.

FUNKTIONSVÄLJARE 

TID/KALENDER-funktion STOPPUR-funktion

ALARM-funktion

ÅTERVISNING AV 
UPPMÄTTA DATA-

funktion

Tryck för att slå på belysningen, endast i TID/KALENDER-funktion. 

Den inbyggda bakgrundsbelysningen med 
elektroluminiscens lyser upp displayen 
i ca . 3 sekunder fö r at t underlät ta 
avläsningen i mörker.

BELYSNING
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D

D D

D

Tryck in denna för att välja mellan de detaljer som visas på 
displayen i TID/KALENDER-funktionen.

Övre halvan: Datum
Nedre halvan: Tid

Övre halvan: Veckodag
Nedre halvan: Månad-datum-årtal

De grafiska segmenten tänds ett efter ett för 
varje ny sekund. När alla segmenten har tänts, 
slocknar de allihop och därefter upprepas samma 
grafiska sekvens igen.

GRAFISK DISPLAY I TID/KALENDERFUNKTIONEN

VAL AV DISPLAY I TID/KALENDERFUNKTIONEN

Datum

Tid

Veckodag

Månad-datum-årtal

FÖRSKRUVNINGSKRONA
[för modeller med förskruvningskrona]

Upplåsning av kronan

1 Vrid kronan moturs tills du ej längre känner 
att gängorna vrids.

2 Kronan kan dragas ut.

Låsning av kronan

1 Tryck tillbaka kronan i normalt läge.

2 Vrid kronan medurs samtidigt med en lätt 
intryckning tills att den stänger.
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2
1

3

* Bilden har förenklats för att underlätta 
beskrivningen.

C

A D

B

A

C Delleer

A

A

B

TID/KALENDERFUNKTION

ANALOG TIDSINSTÄLLNING

1 Drag ut kronan när sekundvisaren 
är i läget för klockan 12.

2 Vrid på kronan för att ställa in 
timvisaren och minutvisaren 
på korrekt tid.

Sekundvisare  

MinutvisareTimvisare  

Sekundvisaren stannar vid denna 
punkt.

För att stäl la in visarna mera 
exakt, skall du först flytta fram 
minutv isa ren fyra e l le r fem 
minuter framför önskad tid och 
därefter långsamt flytta tillbaka 
minutvisaren till exakt minut.

KRONA

KRONA

 INSTÄLLNING AV DIGITAL TID/KALENDER 

Sekunder
MinuterTimmar

Håll intryckt i 2 till 3 sekunder för 
at t v isa displayen för funk t ionen 
INSTÄLLNING AV TID/KALENDER.

Tryck in denna för att ställa in den 
blinkande detaljen.

Tryck in denna för att bekräfta inställ-
ningarna och återgå till TID/KALEN-
DER-funktionen.

12/24-timmars visning

Sekunder Minuter Timmar

Årtal

Månad Datum

Tryck in denna för att välja den detalj 
du vill justera (blinkar).

Tryck in denna för att aktivera TID/
KALENDER-funktionen.

Den grafiska displayen slocknar.
Siffrorna för sekunder börjar blinka.

a a

a
a

a

a

a

3 Tryck tillbaka kronan samtidigt 
som du hör en tidssignal.
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C

B C

A D

Observera om en ovanlig display visas:
Om alla segmenten på displayen tänds på displayen för 
INSTÄLLNING AV TID/KALENDER och siffrorna blinkar, 
är det inte något fel som har uppstått. Detta händer när 
du trycker in båda knapparna C och D samtidigt. Om 
detta inträffar, skall du trycka in knappen A, C eller D för 
att återgå till TID/KALENDER-funktionen och därefter 
ställa in tid/kalender igen.

SÅ STÄLLER DU IN SIGNAL FÖR VARJE TIMME
● Signalen för varje timme kan endast ställas in i TID/KALENDER-funktionen. 
 Varje gång du trycker in knappen C aktiveras och avstängs funktionen för 

signalen för varje timme omväxlande. I enlighet därmed tänds respektive 
släcks markeringen för signalen för varje timme för att visa om funktionen 
för signalen för varje timme är PÅ eller AV. 

Markering för signal för varje timme

Signalen för varje timme 
är aktiverad (PÅ).

Signalen för varje timme 
är avstängd (AV).

OBSERVERA

u  Varje gång du trycker in knappen C (eller D), höjs (eller sänks) de 
blinkande siffrorna. 

u De blinkande siffrorna, utom för sekunder och 12/24 timmars visning, 
ändras snabbt om knappen C eller D hålls intryckt.

u  Om du lämnar klockan utan att röra vid den medan displayen för TID/
KALENDERINSTÄLLNING visas och siffror/detaljer blinkar, återgår 
klockan automatiskt till funktionen för TID/KALENDER inom 1 eller 2 
minuter.

u  Kalendern skiftas automatiskt mellan jämna och ojämna månader, 
inklusive för februari och skottår fram till år 2050.

u  Veckodagen sätts automatiskt in när årtal, månad och datum har blivit 
inställt.

u Inställning av sekunderna
 För att återställa sekunderna till ”00”, skall du trycka in endera 

knappen C eller D när du hör en tidssignal och sekundsiffrorna 
blinkar. Om du trycker in knapp C eller D medan sekundsiffrorna visar 
siffror mellan ”30” och ”59”, läggs en minut till och sekundsiffrorna 
återställs omedelbart till ”00”.

u Inställning för 12/24 timmars visning
 •  När du väljer 12-timmars visning visas indikatorn ”a.m.” under morgonen och 

indikatorn ”p.m.” visas under eftermiddag och kväll.
 • När du ställer in för 12-timmars visning, skall du kontrollera att AM/PM har 

ställts in korrekt.
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FUNKTION FÖR STOPPUR
● Stoppuret kan mäta upp till 9 timmar, 59 minuter och 59 sekunder samt 99 

hundradelar i steg på 1/100 sekund. När tidtagningen når upp till 10 timmar, 
stannar stoppuret automatiskt och displayen nollställs till ”0:00’00”00”.

● Upp till varv 999 kan visas på displayen och därefter räknas varven från 
001 igen.

● Stoppuret har försetts med en hastighetsmätare som kan användas för 
att beräkna den genomsnittliga hastigheten för ett visst avsnitt genom 
att använda ett förinställt avstånd för resan samt enheten för distansen. 
Den genomsnittliga hastigheten kan visas på displayen inom ett omfång 
mellan 1 och 999 miles per timme, om ”mile” väljes som enhet för 
distansen. 

● Alla siffervärden mellan 0.01 och 99.99 kan ställas in som distansen för 
resan, oberoende av vilken enhet för distansen som väljes.

● Som enhet för distansen kan du välja mellan ”mile”, ”km” och ”n.mile (nautisk mil)”.
● Den grafiska displayen i STOPPUR-funktionen överensstämmer med 

1/10 sekund för tidtagningen med stoppuret.  
● De uppmätta data kan åter visas i funktionen för ÅTERVISNING AV 

UPPMÄTTA DATA. För ytterligare upplysningar hänvisas till avsnittet ”SÅ 
ANVÄNDER DU FUNKTIONEN FÖR ÅTERVISNING AV UPPMÄTTA 
DATA".

Enhet för 
distansen

Enhet för 
hastighet 

mile mph

km km/h

n.mile knot

A

D

A

C

D

● Alla siffervärden mellan 0.01 och 99.99 kan ställas in som distansen 
för resan, oberoende av vilken enhet för distansen som väljes.

● Som enhet för distansen kan du välja mellan ”mile”, ”km” och ”n.mile 
(nautisk mil)”.

SÅ STÄLLER DU IN DISTANS FÖR RESA SAMT ENHET FÖR DISTANSEN

* Tabellen här till höger visar det 
inbördes förhållandet mellan den 
enhet för distansen som väljes och 
den enhet för hastighet som visas 
på displayen.

Tr yc k i n d e n n a f ö r a t t vä l j a 
STOPPUR-funktionen.

Om stoppuret arbetar skall du först 
trycka in knappen C för att stoppa 
stoppuret. Tryck därefter in knappen D 
för att nollställa stoppuret.

Tryck in denna för att nollställa 
stoppuret.
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A

A

C Deller

B

A

C

D

B

Hå l l denna i n t r yc k t i 2 t i l l 3 
sekunder för att visa displayen 
för INSTÄLLNING AV DISTANS/
ENHET.

Tryck in denna för att välja den 
detalj som skall justeras (blinkar).

Siffror före decimalpunkten 
(mellan 0 och 99)

Siffror efter decimalpunkten 
(mellan 0.01 och 0.99)

a

Enhet för distans (km, mile, n.mile)

a

Tryck in denna för att bekräfta 
instäl lningarna och återgå t i l l 
STOPPUR-funktionen.

Tryck in denna för att ställa in 
de blinkande siffrorna.

Siffror före 
decimalpunkten

Siffror efter 
decimalpunkten Enhet för distans

OBSERVERA

u Varje gång du trycker in knappen C (eller D), höjs (eller sänks) de blinkande 
siffrorna.

u Siffrorna före decimalpunkten och siffrorna efter decimalpunkten ändras snabbt, 
om du håller knappen C eller D intryckt.

u Om du inte manövrerar klockan när displayen visar funktionen för INSTÄLLNING 
AV DISTANS/ENHET och siffror/detalj blinkar, återgår klockan automatiskt till 
STOPPUR-funktionen efter 1 eller 2 minuter. 

u Det inställningsbara omfånget för distans är mellan 0.01 och 99.99.
u Enheten för distans kan väljas i ordningen ”mile”, ”km” och ”n.mile”.
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C

D

A

C Doch/eller

A

C

D

ANVÄNDNING AV STOPPURET

Tryck in denna för att aktivera 
STOPPUR-funktionen.

Tryck in denna för att nollställa 
s t o p p u r e t t i l l 0 0 ’ 0 0 ” 0 0 f ö r e 
användning.
Om stoppuret går, skall du trycka in 
knappen C för att stoppa stoppuret 
och därefter trycka in knappen D för att 
nollställa stoppuret.
Om stoppuret inte går, skall du trycka in 
knappen D för att nollställa stoppuret.

När du trycker in knappen C startar eller 
stoppar stoppuret omväxlande. Om du 
vill kontrollera varvtider, skall du trycka 
in knappen D under tidtagningen.

Tryck in denna för att starta eller 
stoppa stoppuret.

Tryck in denna för att nollställa det 
stoppade stoppuret till ”00’00”00”.

Även om du änd ra r f rån 
STOPPUR - funkt ionen t i l l 
någon annan funktion medan 
en tidtagning pågår, fortsätter 
tidtagningen på rätt sätt. När 
du har använt stoppuret, skall 
du vara noga med att stänga 
av funktionen för att spara på 
batteriet.

* När du trycker in knappen C för att 
stoppa stoppuret, tänds markeringen 
STOP under den uppmätta tiden. 

STOP-markering

<Standardtidmätning>

<Registrering av total använd tid>

<Varv/deltidsmätning>

START STOPP

C DC

CDC D D

ÅTERSTART

C C C DC

NOLLSTÄLL

STOPP

STOPP

START

START

STOPP

NOLLSTÄLL

NOLLSTÄLL

VARV VARV
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<Display efter att en varvtid har tagits>

● Ca. en sekund efter det att en varvtid har tagits, ändras displayen under 
5 sekunder för att visa den beräknade genomsnittliga hastigheten för 
varvet samt varvtiden, och displayen återgår därefter automatiskt till 
displayen för tidtagningen under det just pågående varvet. 

● ” - - - ” v isas på d isp layen om resul ta tet av den beräknade 
genomsnittliga hastigheten endera överstiger 999 eller sjunker under 1.

Genomsnittlig hastighet för varv nummer 3

Varvtid för varv nummer 3

Varvnummer för just 
pågående varv

Uppmätt tid för just pågående varv

Efter att tiden för varv nummer 
3 har tagits

Efter ca. 5 sekunder

Exempel: När tiden för varv nummer 3 har tagits

Just pågående display för 
tidtagning för varv nummer 4

B

BB

B

SÅ KAN DU SE DELTID (total använd tid från starten) UNDER PÅGÅENDE TIDTAGNING

● Förutom data för varje varv, kan du under tidtagningen kontrollera 
deltiden (total använd tid från starten). 

Under tidtagningen skall du trycka in denna för att visa den 
senaste deltiden, som lagrades vid den tidpunkt när den senaste 
varvtiden togs.

Deltiden visas så länge som knappen 
B hålls intryckt.

* Denna funktion kan inte användas om ingen varvtid har tagits sedan 
starten av tidtagningen.

Senaste deltiden

Genomsnittlig hastighet från starten

Display för tidtagning
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Display 

Övre halvan Varv nummer
Genomsnittlig 

hastighet för varvtid
Genomsnittlig 

hastighet för deltid

Nedre halvan Varvtid Varvtid Deltid

Varvtid 1

Varv nummer 1

Deltid 1

Genomsnittlig has-
tighet för varvtid 1

Genomsnittlig has-
tighet för deltid 1

B B

SÅ ANVÄNDER DU FUNKTIONEN FÖR ÅTERVISNING AV UPPMÄTTA DATA

A

A

● Du kan åter visa upp till 100 uppmätta data.
● De data som har mätts upp kan åter visas, även innan tidtagningen 

är klar. I detta fall visas de data som har mätts upp i ordning från de 
senaste till det äldsta.

● ”Varv nummer”, ”varvtid”, ”deltid”, ”genomsnittlig hastighet för varje 
varv” samt ”genomsnittlig hastighet för varje deltid” kommer att visas. 

● De data som har mätts upp förblir lagrade tills nästa tidtagning startar.

SÅ VISAR DU ÅTER UPPMÄTTA DATA
Tryck på denna för at t visa funktionen 
ÅTERVISNING AV UPPMÄTTA DATA.

• Om stoppuret har stoppats eller arbetar, 
visar displayen de uppmätta data för det 
senaste varvnumret.

• Om stoppuret har nollställts, visar displayen 
de uppmätta data för varv nummer 1 (de 
äldsta data). 

• ”---” visas på displayen om ingen varvtid har 
tagits sedan starten av tidtagningen.

B

Varvtid 1

Tryck in denna för att visa varje detalj för de varvdata som har valts.

* Ovanstående exempel är de uppmätta data för varv nummer 1. Det är därför 
som varvtid och deltid är desamma. 

* ”-- -” visas på displayen om resultatet av den beräknade genomsnittliga 
hastigheten endera överstiger 999 eller sjunker under 1.
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C DellerC

D

Tryck in denna för att välja 
varvets nummer för de data 
som har mätts upp och som 
du vill se.

Upprepa föregående steg för 
att titta på varje detalj för de 
varvdata som har valts.

OBSERVERA

u Varje gång du trycker in knappen C (eller D), höjs (eller sänks) varvets nummer. 
Varvens nummer ändras snabbt om du håller knappen C eller D intryckt och 
stoppar vid varv nummer 1.

A

BA

B

A

ALARM-FUNKTION

Håll intryckt i 2 till 3 sekunder för att 
visa displayen för funktionen ALARM-
INSTÄLLNING.
Timsiffrorna börjar blinka.

Tryck in denna för att välja den detalj 
som skall justeras (blinkar).

● Det alarmet hörs en gång var 24:e timme.
● Du kan i förväg kontrollera alarmfunktionens ljud genom att aktivera 

funktionen för ljuddemonstration.

Minuter
Timmar  

Timmar           Minuter

Tr yck in denna fö r a t t ak t i vera 
ALARM-funktionen.

aa
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A

A

C Deller
C

D
C

Alarmet har stängts av (AV).

Alarmmärkning

Tryck in dessa för att ställa in de 
blinkande siffrorna.

OBSERVERA

u Varje gång du trycker in knappen C (eller D), höjs (eller sänks) de blinkande 
siffrorna.  

u De blinkande siffrorna ändras snabbt om knapp C eller D hålls intryckt.
u Om du lämnar klockan utan att röra vid den medan displayen för funktionen 

ALARM-INSTÄLLNING visas och siffrorna blinkar, återgår klockan automatiskt till 
ALARM-funktionen inom 1 eller 2 minuter.

u När du har valt 24-timmars visning i TID/KALENDER-funktionen, visas också 
markeringen för alarm på displayen för 24-timmars visning.

u  Vid inställning av timsiffrorna när 12-timmars visning har valts, skall du kontrollera 
att AM/PM (förmiddag/eftermiddag) har ställts in korrekt.

Tryck in denna för at t bekräf ta 
alarminställningen och återgå till 
ALARM-funktionen.

Aktivering/avstängning av alarm
    Varje gång du trycker in knapp C i funktionen för ALARM, aktiveras (ON) 

och avstängs (OFF) alarmet omväxlande. I överensstämmelse med detta 
tänds (ON) och släcks (OFF) markeringen för alarm för att visa om det har 
aktiverats.

Avstängning för hand av alarmet när ljudet hörs
    Alarmets pipljud hörs under 20 sekunder på den förinställda tiden och 

tystnar därefter automatiskt. Tryck in någon av knapparna A, B, C eller D 
för att för hand stänga av alarmljudet, när det hörs.

    Alarmljudet tystnar när du utför detta i vilken funktion som helst.

Alarmet har aktiverats (PÅ).
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BATTERIBYTE

Batterilivslängd : ca 2 år
Batteri : SEIKO SR626SW, 1 st
  (för analog display)
  SEIKO SR41W, 1 st
  (för digital display)

● Batteriets livslängd kan vara mindre än 2 år om alarmet används mer än 
10 sekunder per dag och/eller belysningen mer än en gång (3 sekunder) 
per dag.

● Byt bägge batterierna samtidigt även om bara ett är förbrukat.  
● Eftersom batteriet är installerat på fabriken för att kontrollera funktion 

och prestanda av klockan, kan dess livslängd vara kortare än den 
specificerade tiden när du börjar använda den.

● För att förebygga någon felfunktion byt ut batterierna så snart de börjar ta 
slut.

● Vi rekommenderar att du kontaktar en AUKTORISERAD PULSAR-
HANDLARE för batteribyte. 

A

C Doch

A

C

D

Funktion för ljuddemonstration (att förhandslyssna på alarmets ljud)
● Du kan förhandslyssna på alarmets ljud i TID/KALENDER-funktionen.

Tr y c k i n b å d a k n a p p a r n a 
samtidigt. Då kan du lyssna på 
alarmets ljud medan knapparna 
hålls intryckta.

När du använder denna funktion kan det hända att alarmets aktivering 
eller avstängning (PÅ eller AV) kan ändras. Om detta inträffar skall du 
se avsnittet ”Aktivering/avstängning av alarmet” för att åter ställa in 
den önskade inställningen.

Tryck in denna för att aktivera TID/
KALENDER-funktionen.
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VARNING

VARNING
● Ta ej ur batteriet ur klockan.

● Om det är nödvändigt att ta ut batteriet, förvara det ej i närheten 
av små barn. Om ett barn råkar svälja det kontakta omedelbart 
läkare.

● Kortslut aldrig, mixtra eller hetta upp batteriet, och exponera det 
aldrig för eld. Batteriet kan explodera, bli väldigt hett eller ta eld.

● Batteriet är ej laddningsbart. Försök aldrig återladda det då det 
kan förorsaka batteriläckage eller förstöra batteriet.

● Nödvändig procedur efter batteribyte
   När du har bytt ut till ett nytt batteri, eller vid visning av en onormal display (siffror 

som försvinner, etc.), skall du följa nedanstående anvisningar för att återställa 
den inbyggda IC-kretsen. Då återgår klockan till sin normala visning.

   Håll knapparna A, B, C och D intryckta samtidigt under 2 till 3 
sekunder tills displayen blir alldeles tom och släpp då upp samtliga 
knappar. Då återställs klockan till sin utgångsinställning, som är ”
12:00’00” på förmiddagen (a.m.), 1-1-07, MO (måndag), med distansen 
för resa inställd på ”1.00 mile”. Innan du börjar använda klockan, skall 
du ställa in tid, kalender och alarm.


