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STEP BY STEP

1. Flight m
ode/ flygläge

Dra ut kronan i position 1, tryck därefter in knapp B i 3 sekunder. 
Tryck in kronan och flygläge är nu aktiverad/deaktiverad. (Sam

m
a 

procedur, oavsett «av» eller «på» flygläge). Indikatorvisaren står på 
flyg-sym

bolen när klockan är i flygläge. N
är m

an stänger av flygläge, 
flyttar indikatorvisaren sig tillbaka till laddningsindikatorn.

 2. Synkronisering (t.ex efter byte av tidzon)
Håll in tryckknapp B i 3 sekunder. Vänta i ca 2 m

inuter m
edan 

synkroniseringen pågår. Följ m
ed på indikatorvisaren. (För m

er 
infom

ation om
 Leap Second, se s. 31 i m

anualen). Ett lätt tryck på 
tryckknapp A

, kan göras när som
 helst för att testa om

 tiden är 
synkroniserad

3. Som
m

ar (D
aylight Saving Tim

e, D
ST)/ vintertid

Klockan ändrar själv som
m

ar/vintertid när klockan är synkad m
ed 

lokal tidzon. Sam
tidigt är det m

öjligt att justera detta m
anuelt om

 det 
behövs/önskas. Dra ut kronan i positition 1, tryck därefter in knapp A 
och släpp. Tryck in kronan, och D

ST år nu ändrat.

 4. Justering av extra tidzon (sm
å visare kl 6)

Dra ut kronan i positition 2, vrid därefter kronan till önskad tidzon 
visas (följ m

ed på A
M

/PM
 visarens position). Tryck in kronan, och 

alternativ tidzon är nu lagrad. D
ST för alternativ tidzon ändras m

ed 
att trycka och släppa tryckknapp A m

edan kronan är i position 2.

5.  B
yte av tidsvisning m

ellan stora och sm
å visare  

(lokaltid och extra tidzon)
Tryck in och håll båda knapparna A och B sam

tidigt i 1 sekund. 
Tiderna byts ut m

ellan de två visarsätten. Sam
m

a procedur används 
för att byta tillbaka. 



MIN ASTRON ÄR UNIK

1. Alltid Rätt tid i alla 39 tidzonerna. 
2.  Ett tryck så ställer sig klockan rätt 
3. Stannar aldrig
4.  Tar emot från satelliter även i rörelse
5.  +/- 1 sekund noggrannhet på 100 000 år 
6.  Perpetual kalender till 28. februari 2100
7.  Snabbare omställning av visare  

(pga egen motor för tim och minut)
8. Synkar automatiskt max två gångor i dygnet
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