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Gratulerer
Takk for at du valgte et ur fra TISSOT, som er et sveit-
sisk merke med et verdensledende renommé. I T-TOUCH 
uret finner du de aller siste tekniske nyvinningene. Det 
har permanent analog visning av klokkeslett og tallvis-
ning med variasjonsmuligheter.
Du aktiverer dessuten følgende funksjoner ved å berøre 
glasset: Vær, høydemåler, kronograf, kompass, alarm og 
termometer.

T-TOUCH II
Bruksanvisning

*



Anbefalte 
servicepriser
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Tid    T
Tid  T2

Alarm    2

R  Relativt trykk

A  Absolutt trykk

Berøringsglass aktivt

2. funksjon 1. funksjon 1. funksjon

AKTIVER LYSAKTIVER 
BERØRINGS-

GLASS

SENTER – Dato 4

SENTER – Tid 1 4

Aktiver berøringsglass/Aktiver lys

SENTER – Tid 2 4

SENTER – Alternativer 5

VÆRVARSEL – Værvarsel, relativt trykk 7

VÆRVARSEL – Værvarsel, absolutt trykk 7

HØYDEMÅLER – Høydemåler 8

KRONO – Kronograf 9

KOMPASS – Kompass 10

ALARM – Alarm 1 11

ALARM – Alarm 2 11

TERMO – Termometer 12

KOMPASS – Kalibrering 10

Vanntett: 10 bar 
(100 m / 330 ft)

Batteritype: knappcellebatteri, 
mangandioksid og litium.
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GENERELLE RETNINGSLINJER FOR BRUK
Aktivering av berøringsglasset

Aktivering av lyset Modus for innstilling

Velg en funksjon

Berør en av de 7 berøringssonene på 
glasset for å aktivere funksjonen.

Displaymodus
Aktivering av glasset

Når glasset er aktivert, vil det 
blinkende symbolet  vises på det 

digitale displayet.

Uten berøring av glasset vil dette 
deaktiveres automatisk 

etter 15 sekunder.

Unntak: I modus for kompass  
deaktiveres glasset  
etter 30 sekunder.

1 sek. 2 sek.

2 sek.

Display av Dato =  
Standarddisplay

Display av ’Tid 1: T 

Display av ’Tid 2: T2 

Display av Alternativer

eller

: øker vist verdi og/eller 
visernes posisjon

: reduserer vist verdi og/eller 
visernes posisjon

Uten berøring i 10 sekunder vil 
innstillingsmodusen deaktiveres.

Belysning av displayet er aktivert i 
5 sekunder.

Tilbake til display av Dato

INNSTILLING > TID T & T2 

INNSTILLING > DATO 

Et kontinuerlig trykk på  eller  gjør at viserne går frem eller tilbake. Etter en hel omdreining vil minuttviseren stanse, og timeviseren 
går frem/tilbake med én times intervall. Tiden T2 justeres med 15 minutters intervaller.

Aktivering av glasset Display av tid T eller T2 
(eksempel: T)

Modus for innstilling : 1 min. økning
: 1 min. reduksjon

(visere og display)

Bekreft innstilling
a) Sekundene starter 

fra 0 igjen
b) Sekundene fortsetter

Aktivering av glasset Display av dato : økning med én dag
: reduksjon med én dag

Bekreft innstilling

Kalenderen er en fast type kalender, dvs. antall dager per måned er forhåndsdefinerte. Når justeringen holdes inne, telles først dagene langsomt, 
deretter raskere. Etter en hel måned telles så månedene, og deretter årene på samme måte.

1 sek.

1 sek.

2 sek.

2 sek. eller

a) b)

eller

eller

Modus for innstilling



www.t issot .ch 146_NO5/12

T-TOUCH II

*

  

  

  

 

     

AVLESNING > ALTERNATIVER 

Aktivering av glasset Display av Alternativer 
(se side 4)

Valg av undermenyer:
Display av enheter 

Automatisk til modus for 
standby etter 5 sekunder

Bip for hvert sekund

Tilbake til display av 
enheter 

Husk: Du kan alltid gå ut av 
undermenyen – tilbake til 

datovisning

Display av  
klimasone

Display av lydsignal 

1 sek.

Display av enheter 

INNSTILLING > ENHETER 

INNSTILLING > LYDSIGNAL 

Modus for innstilling Valg av modus 12/24 timer – 
i modus 12 t vises bokstaven 
A (AM) eller P (PM) mellom 

minuttene og sekundene 
når tiden stilles inn.

Modusvalg 
«ºC/m» eller «ºF/ft»

Bekreft innstilling. 
Valg av 12 t modus vil gi display 

av dato i formatet 12.27.2007 
(måned, dag, år) og for 24 t i 

formatet 27.12.2007 
(dag, måned, år).

Display av lydsignal Modus for innstilling Aktivert = on,  
Deaktivert = off

Bekreft innstilling

2 sek.
eller

2 sek.

 eller

eller Deaktivering av lyd vil 
stanse lydsignal for taster 
og berøring, men vil ikke 

deaktivere lyd for alarmer.
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INNSTILLING > STANDBY
Standby-modus er en sparemodus for batteriet. Alle funksjoner er slukket, kun tid- og datofunksjonene oppdateres.  
Denne modusen gjør det mulig å spare batteri når uret ikke brukes.

Tilbake til modus for tid & dato 

b) 
 
/ : tellingen stanser, uret går ikke 

i modus for standby 

a) Uret er i standby

Automatisk til modus for standby  
etter 10 sekunder 

Bip for hvert sekund

Tilbake til modus for tid & dato

eller

INNSTILLING > HEMISFÆRE OG KLIMASONE 
For å optimere høydemålerfunksjonen, er det mulig å stille inn hemisfæ-
re og klimasone i henhold til din geografiske plassering. Velg klimasone 
i henhold til den forenklede inndelingen av klimaklasser ifølge Koeppen 
(se illustrasjon til høyre).
Dersom innstilling av uret ikke er foretatt («No Set»), vil modellen for stan-
dardatmosfære benyttes: Fast temperatur ved havnivå = 15 °C, gjennom-
snittlig trykk på havnivå: 1013,25 hPa

Display av  
klimasone

Modus for innstilling Valg av hemisfære:
North = Nord,  
South = Sør 
not set = ikke innstilt

Innstilling av lokalt klima:
T = temperert  
M = middelhavsklima  
A = tørt  
tr = tropisk 
P = polart

Bekreft innstilling

2 sek.
eller

Polart Temperert Tørt Tropisk Middelhavsklima
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INNSTILLING > SYNKRONISERING 
Det er nødvendig å synkronisere uret når viserne ikke viser samme tid som det digitale displayet, eller når 
de ikke står rett over hverandre ved styring av funksjonene. 
Uret desynkroniseres når den elektriske motoren blir forstyrret, for eksempel dersom uret får et støt eller 
slag. 
NB! For å få tilgang til synkroniseringsmodus, må glasset være aktivert.

Display av enheter Modus for innstilling 
synkronisering

Viserne må stå rett 
overfor hverandre og 

peke mot 12

Sett timeviseren på 12 Bekreft innstilling Sett minuttviseren på 12 Bekreft innstilling  
Tilbake til modus Tid T 

eller

eller eller

✓ Synkronisert ✗ Desynkronisert

5 sek. eller

VÆRVARSEL

Aktivering av glasset Display av relativt lufttrykk i hPa

: økning med én hectopascal
: reduksjon med én hectopascal

Bekreft innstilling

Justering av lufttrykket medfører en endring av høyden som vises i displayet. Relativt lufttrykk er på dette uret begrenset til å ligge på en 
verdi mellom 950 hPa og 1100 hPa.

Modus for innstilling

Display av absolutt lufttrykk i hPa

INNSTILLING > INNSTILLING AV RELATIVT LUFTTRYKK

1 sek.

2 sek.

eller eller

I værvarselsmodus stilles viserne overfor hverandre for å indikere en meteorologisk tendens.
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ORDLISTE > VÆRVARSEL 

Programmet i T-TOUCH tar høyde for variasjonen i atmosfærisk trykk de siste 
6 timene for å beregne tendensen som skal indikeres. Forøvrig oppdager uret 
trykkvariasjonen som følge av hurtig høydeendring, og denne kompenseres 
det automatisk for. Det har derfor minimal innvirkning på trykkutviklingen som 
måles på barometret.

Den digitale visningen på T-TOUCH viser 
verdien for absolutt og relativt atmosfærisk 
trykk i hectoPascal [hPa]. Det absolutte 
atmosfæriske trykket er det reelle trykket på 
et gitt tidspunkt og sted for målingen, og kan 
ikke endres. Det relative trykket er en verdi 
ved havnivå, sett i forhold til det absolutte 
atmosfæriske, lokale trykket. Barometrene og 
de meteorologiske kartene indikerer verdier for relativt trykk. Verdien for relativt 
trykk avhenger av den klimatiske sonen som er innstilt, og kan justeres i uret. 
Justeringen av relativt trykk står i forhold til høyden.

Beskrivelse av funksjonen
Måleområde:  Absolutt trykk: 300 hPa til 1100 hPa
 Relativt trykk: 950 hPa til 1100 hPa
Nøyaktighet:  Absolutt trykk: ± 3 hPa
 Relativt trykk: følger høydemåler
Oppløsning:  1 hPa 
Enhetskonvertering:  1 hectoPascal [hPa] = 1 millibar [mb]

Beskrivelse av funksjonen
I værvarselsmodus stilles viserne overfor hve-
randre for å indikere en meteorologisk tendens.

Forklaringer
Værforandringene er knyttet til variasjoner i det 
atmosfæriske trykket. Når det atmosfæriske 
trykket øker, vil himmelen bli klarere. En slik 
sone kalles "høytrykk" eller "antisyklon" (A). Når 
det atmosfæriske trykket avtar, vil himmelen bli 
dekket av skyer. En slik sone kalles "lavtrykk" eller 
"syklon" (D). Uret T-TOUCH måler disse trykkva-
riasjonene og indikerer den meteorologiske 
tendensen ved hjelp av visere, som kan innta 
følgende 7 posisjoner, avhengig av den meteorologiske utvikling:

- 6':  Kraftig trykkfall, rask forverring
- 4':  Moderat trykkfall, sannsynlig forverring
- 2':  Svakt trykkfall, svak forverring sannsynlig
12t:  Ingen særlig meteorologisk endring
+ 2’:  Svak trykkøkning, svak forbedring 
 sannsynlig
+ 4’:  Moderat trykkøkning, forbedring 
 sannsynlig
+ 6’:  Kraftig trykkøkning, rask forbedring

HØYDEMÅLER

Aktivering av glasset Display av høyde

: økning med 1 m eller 3 ft
: reduksjon med 1 m eller 3 ft

Bekreft innstillingModus for innstillingDisplay av høyde

INNSTILLING > HØYDEJUSTERING 

1 sek.

2 sek.

eller eller

Høyden vises kontinuerlig på den digitale skjermen i 4 timer. Etter 4 timer, vil høydemålermodusen deaktiveres, og datoen vises i stedet.
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1:
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Merknad 1: «Justering» av en høydemåler betyr å stille inn den reelle høyden 
på et kjent punkt (se prosedyre for justering på side 8). De reelle høydeverdiene 
indikeres på ulike steder: skilt, høydekurver og 
-punkt på kart. «Innstillingen» av høyden står i 
forhold til det relative atmosfæriske trykket.

Merknad 2: I et rutefly, hvor kabinen er trykkre-
gulert, vil høydemåleren indikere en høyde som 
ikke er korrekt.

Merknad 3: For å optimalisere presisjonen for 
høydemåleren, anbefales det å stille inn klimasonen, se side 6.

Beskrivelse av funksjonen

Beskrivelse av funksjonen
I høydemodus blir din T-TOUCH en barometrisk 
høydemåler, og viser høyde i forhold til middelnivå 
ved havoverflaten.

Forklaringer
Da dette instrumentet er av barometertypen, 
kalkulerer det høyden ut i fra absolutt trykk 
(atmosfærisk). Når høyden øker, avtar trykket, og 
motsatt. Høydemåleren måler altså differansen 
mellom absolutt trykk (atmosfærisk) og relativt 
trykk (fra havoverflaten) og viser så høyden. Din T-TOUCH blir kompensert for 
temperatur, og du kan stille inn din geografiske plassering (hemisfære og klima-
sone). Vist høyde blir på den måten automatisk korrigert.

ORDLISTE > HØYDEMÅLER

Måleområde – 400 m til +9000 m     – 1333 ft til +30 000 ft
Høydemålers oppløsning 1 m 3 ft

Enhetskonvertering 1 meter [m] =  
3281 fot [ft]

1 fot [ft] =  
0,305 meter [m]NB!

Siden trykket brukes for å beregne høyden, er høydemåleren sensitiv over-
for variasjoner i atmosfærisk trykk ved værendringer. Høydeforskjeller på 
100 m i løpet av en natt er ikke unormalt. Vist verdi kan således variere, uten 
at høyden faktisk er endret. 

540 m 540 m

0m

500m

1000m

1500m

2000m

540 m

780 m

540 m

Attention!

P = pression

4000M 4478M 5000M

Forandring i tid = trykkvariasjon = endring av vist høyde

4473 m 4473 m 4473 m

KRONO

Aktivering av glasset Visning av krono 

b) Gjenoppstarting av krono  
og medregning av 

anvendt tid

Oppløsning: 1/100 sek/Måleområde: 99t59’59’’ og 99/100 sek

Nullstilling av krono

Start av krono

Split (mellomtid) 

a) Stopp blinker, visning 
av mellomtid, krono går i 

bakgrunnen

Stans av krono

Start av krono

Nullstilling

0.00.0000

  27.12.07  27.12.07

0.01.1 6 34

0.00.0000

13h4657

0.00.0000

0.01.1634

0.01.2052

0.01.3688

0.01.2052 0.01.3688

0.00.00000.00.0000

Stans av krono
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KOMPASS
Minuttviseren indikerer geografisk nord, og tar hensyn til justert magnetisk avvik. I kompassmodus viser det digitale displayet vinkelen 
mellom 12 t og minuttviseren. Denne vinkelen kalles asimut og benyttes for å vise retningen mot kl. 12 på T-TOUCH.

1 sek.

Aktivering av glasset Display av kompass Kalibrering av kompasset 
av bruker

Tilbake til display av 
kompass  

INNSTILLING> KOMPASS > MAGNETISK AVVIK

Display av kompass : +/- 1 grad mot øst
: +/- 1 grad mot vest

Bekreft innstilling

2 sek.

eller

eller

Modus for innstilling og 
display av magnetisk avvik

INNSTILLING > KOMPASS > KALIBRERING AV KOMPASS

Display av  
Kalibrering av kompasset 

Aktivering av modus for kalibrering  
– deaktivering av glasset ved kalibrering

b) Kalibrering mislykket  
– kalibrer igjen

Tilbake til display av kompass 

Plasser uret på et flatt underlag (f.eks. et bord) og 
drei det minst en hel omdreining.  Det må ikke være 
magnetiske forstyrrelser i nærheten, og dreinings-

hastigheten skal være ca. 30° per sekund.

Totalt tidsforbruk: Maks. 20 sekunder 

a) Kalibrering vellykket  
– data registrert

2 sek.
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Kompass

I kompassmodus vil T-TOUCH indikere 
geografisk nordpol, og tar høyde for magne-
tisk avvik. 

Forklaringer kompass

På jordkloden går de vertikale linjene (meridianene) sammen ved den geogra-
fiske nordpol (GN), og indikerer dennes retning. Den klassiske kompasspilen 
indikerer retningen mot den magnetiske nordpol 
(MN). Vinkelen (α) mellom disse to polene GN 
og MN kalles magnetisk avvik. Verdien for det 
magnetiske avvik avhenger altså av hvor man 
befinner seg på jordkloden. Dessuten flytter 
stadig den magnetiske nordpol på seg. Verdien 
for det magnetiske avvik avhenger derfor også 
av dato. Når korrekt verdi (i henhold til sted og 
dato) for det magnetiske avvik er justert (se 
prosedyre for justering på side 10), vil minuttvi-
seren på din T-TOUCH indikere retningen mot geografisk nordpol (GN). Når det 
magnetiske avvik justeres til 0, vil din T-TOUCH indikere magnetisk nord (MN). 
Verdiene og datoene for magnetisk avvik indikeres på topografiske kart, eller 
kan finnes med egne verktøy for dette som finnes på internett.

For Sveits: http://www-geol.unine.ch/geomagnetisme/Representation.htm
For hele verden: http://www.ngdc.noaa.gov/seg/geomag/magfield.shtml

Forklaringer asimut

Asimut er den horisontale vinkelen mellom retningen for et objekt og den geo-
grafiske nordpol. Asimut måles fra nord med 0° til 359° (f.eks.: øst = 90°). Denne 
vinkelen vises på displayet. 
12 t representerer asimutretnin-
gen i forhold til geografisk nord.

Merknad 1
For en korrekt visning av nord, er det svært viktig å holde uret så horisontalt 
som mulig.

Merknad 2
Kompassfunksjonen, som ethvert annet kompass, 
må ikke brukes nær metallgjenstander eller mag-
netiske objekter. Ved tvil kan kompasset kalibreres 
på nytt.

Merknad 3
Den runde skiven, gradert fra 0° til 359°, gjør det 
mulig å benytte en annen metode for å bestemme asimut.

Beskrivelse av funksjonen

Nøyaktighet:  ± 8°
Oppløsning:     2°

ORDLISTE > KOMPASS 

Kurs

Asimut
315o

Kurs

Asimut
315o

ALARM

Aktivering av glasset Display av alarm 1 Display av alarm 2

Display av  
alarm 1 eller 2

Aktivering eller deaktivering 
av alarm

Modus for innstilling : økning av tid
: reduksjon av tid

Bekreft innstilling

INNSTILLING > ALARM

De 2 alarmene knyttes til tiden T. En alarm varer 30 sekunder uten repetisjon. Når programmert tid inntreffer, stoppes alarmen 
ved å trykke på en av trykknappene. 

1 sek.

eller

eller

1 sek.

2 sek.

Alarm høres Stopp av alarm

eller

eller

Stopp av alarm
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Aktivering av glasset Display av termometer

Beskrivelse av funksjonen
I termometermodus vil T-TOUCH vise 
temperaturen der uret befinner seg.

Forklaringer
Vist temperatur er den samme som for 
temperaturen ved urkassen. Temperaturen 
blir derfor påvirket av din kroppstemperatur. 
Det er grunnen til at vist temperatur kan 
være forskjellig fra temperaturen omkring.
For å få vist den reelle temperaturen i omgi-
velsene, må uret tas av i 15 til 30 minutter, 
slik at det ikke påvirkes av kroppstemperaturen.

Beskrivelse av funksjonen
Temperaturen kan vises i grader Celsius [°C] eller i grader Fahrenheit [°F]. 
(Se fremgangsmåte på side 5 for å skifte enhet.)

TERMOMETER

1 sek.

Konverteringsformler: T 0C = (T 0F -32) x 5/9 
T 0F = T 0C x 9/5 + 32

Måleområde: –5 °C til +55 °C / 23 °F til 130 °F

Nøyaktighet: ± 1 °C / ± 1,8 °F

Oppløsning: 0,1 °C /  0,2 °F

ORDLISTE > TERMOMETER

Et lett trykk på en av trykknappene og en berøring av glasset er nok for å aktivere 
funksjonene på din T-TOUCH. For hardt trykk kan skade uret.

Lysintensiteten på det digitale displayet avtar når viserne er i bevegelse. 

Ved kontinuerlig akselererende innstillingsmodus, øker visningen for justeringen 
(f.eks. for datofunksjonen: måneder eller år i stedet for dager) i forhold til ikke 
kontinuerlig eller avtakende innstillingsmodus (eksempel dato: dager i stedet for 
måneder eller år). For å gå ut av kontinuerlig akselererende innstillingsmodus, 
må du slippe trykknappene i 3 sekunder for å fortsette i avtakende innstillings-
modus.

T-TOUCH er vanntett inntil 10 bar (100 m / 330 ft) ved 25 °C / 77 °F, men er ikke til-
tenkt brukt for sportsdykking. Trykknappene må ikke trykkes inn når uret er under 
vann. Ingen funksjoner kan aktiveres når glasset er i kontakt med en væske.

Mer informasjon finnes i heftet «Internasjonal garanti – Servicesentre» 

FEIL VED SENSORER

5 sek.

Når en funksjon er valgt og visningen slettes, skyldes dette sannsynligvis en funk-
sjonsfeil ved den valgte sensoren.

Batteritype: knappcellebatteri, mangandioksid og litium.

Feil: Displayet er slettet Tilbake til display av dato

Dersom dette er tilfelle, ta kontakt med din forhandler.

ADVARSLER


