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T-TOUCH SOLAR E84
BRUKSANVISNING

Gratulerer
Takk for at du valgte et ur fra TISSOT, som er et 
sveitsisk merke med et verdensledende renommé.  
I T-TOUCH SOLAR E84-uret finner du de aller siste tek-
niske nyvinningene. Det har permanent analog visning av 
klokkeslett og digital visning med variasjonsmuligheter.
Du aktiverer dessuten følgende funksjoner ved å berøre 
glasset: værvarsel, høydemåler, kronograf, kompass, 
alarm og nedtelling.



Adresser til offisielle  
kundeservicesenter

&
Anbefalte servicepriser

www.tissot.ch
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ADVARSEL
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FUNKSJONER

Ladetilstand i batterivisningsmo-
dus (se side 6)

Berøringsglass aktivt

2. funksjon 1. funksjon 2. funksjon1. funksjon

AKTIVER  

LYS

AKTIVER  

BERØRINGS- 

GLASS

Vanntetthet:  
10 bar (100 m/330 ft)

Batteritype:  
oppladbart batteri ML2016

Visning av ukenummer eller ukedag  
(se side 4); andre data kan vises avhengig av valgt 
funksjon. 
Se funksjonene for mer informasjon

Visning av retning for innstil-
ling av asimutposisjon 

(se side 15)

K

SENTER – Dato 

SENTER – Klokkeslett 1 

Aktiver berøringsglass/Aktiver lys

SENTER – Klokkeslett 2 

SENTER – Alternativer 

METEO – Værvarsel, absolutt trykk 

CHRONO – Rundetid kronograf 

COMPASS – Kompass 

COMPASS – Kalibrering 

ALARM – Alarm 1 

TIMER – Nedtelling 

FUNKSJONER

ALARM – Alarm 2 

ALTIMETER – Høydemåler 

SENTER – Batteriets ladenivå 

ALTIMETER – Høydeforskjellsmåler 

METEO – Værvarsel, relativt trykk 

TIMER – Regatta 

COMPASS – Asimut 

CHRONO – Mellomtid kronograf  4
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GENERELLE RETNINGSLINJER FOR BRUK

Aktivering av 
berøringsglasset

Displaymodus

Aktivering av 
glasset

Når glasset er aktivert, blinker 
symbolet  på det digitale 

displayet.

Uten berøring av glasset vil dette 
deaktiveres automatisk etter  

20 sekunder.

Unntak: I modusen innstilling av 
klokkeslett deaktiveres glasset 

etter 60 sekunder.

1 sek. 2 sek.

2 sek.

eller

Innstillingsmodus

: inkrementerer visningen 
og/eller visernes posisjon

: dekrementerer visningen 
og/eller visernes posisjon

Uten berøring i 20 sekunder 
vil innstillingsmodusen 

deaktiveres.

Aktivering av lyset

Velg en funksjon

Berør en av de 7 berøringssonene 
på glasset for å aktivere 

funksjonen.

Belysning av displayet er aktivert 
i 5 sekunder.

Visning av dato = 
standardvisning

Tid 1: Visning T1

Tid 2: Visning T2

Visning av batteriets 
ladenivå (se side 5)

Alternativer display 
(se side 6)

Tilbake til visning av dato

DATO > INNSTILLING

Aktiver glasset Visning av dato : stille frem 1 år
: stille tilbake 1 år

: stille frem 1 måned
: stille tilbake 1 måned

: stille frem 1 dag
: stille tilbake 1 dag

Velge måned

Velg dag Bekreft innstillingen

Kalenderen er en fast type kalender, dvs. antall dager per måned er forhåndsdefinert. Datoenhetene er knyttet sammen, en full omdreining av 
månedene innebærer ett års økning.

2 sek.

Innstillingsmodus, velge år

1 sek.
eller

eller

ellerellerellereller

Ukevisning

Uken vises i to sekunder når 
datoen velges.

Merk: Det er ikke nødvendig 
å aktivere glasset.

eller
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LONDON NEW-YORK

T1 T2

TID T1 OG T2 > INNSTILLING
Et kontinuerlig trykk på  eller  gjør at viserne går frem eller tilbake. Tiden T2 justeres med intervaller på 15 minutter.

Aktiver glasset Visning av tid T1 eller T2 
(eksempel: T1)

Bytt til modus for 
innstilling av timer

: stille frem 1 time
: 1 time tilbake  

(visere og display)

: stille frem 1 minutt
: 1 minutt tilbake  

(visere og display)

Bekrefter innstillingen av 
timene og åpner funksjonen 
innstilling av minuttene.

Bekreft innstillingen av 
minuttene, og gå videre til 

synkronisering av 
sekunder (T1).

Synkronisering av sekundene (T1).

1 sek.

2 sek.

a) b)

eller eller

eller
eller

eller

a) Hvis sekundene befinner seg mellom  
0 og 30 sekunder når du trykker, endres 
ikke minuttet, og sekundene starter på nytt 
fra null. 
 Hvis sekundene er mellom 31 og 59 når 
knappen trykkes, stilles minuttet frem, og 
sekundene starter på nytt fra null.

b) Sekundene fortsetter.

BAT (BATTERI) > VISNING AV LADENIVÅ
Når klokken er i denne modusen, angis ladenivået med batterisymbolet.

I denne tilstanden kan ikke lenger riktig 
funksjon av klokken garanteres.

Alle funksjonene er deaktivert, unntatt 
klokkeslettet T1 og datoen. 

Klokken skifter nå til energisparemodus 
(se side 9).

Klokken må nå eksponeres for lys for å 
lades opp tilstrekkelig til normal drift.

Visning av batteriets 
ladenivå

Normal drift

Batteri med  
1/3 lading

Batteri ladet Batteri med  
2/3 lading

Tomt batteri Utladet batteri

Klokken har stoppet. 

Det går automatisk ut av denne tilstanden 
etter langvarig eksponering for lys.

Dato og klokkeslett må konfigureres 
på nytt etter at klokken har skiftet fra 
denne tilstanden.

Aktivering av lyset og kompasset er ikke 
lenger mulig. 

På displayet vises "bAt" vekselvis med den 
aktive funksjonen. 

Klokken må eksponeres for lys for å komme  
ut av denne modusen.

Anmodning om opplading
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En mikrokontroller styrer klokkens strømforbruk og visningen av batteriets  
ladenivå. Ut fra dette nivået deaktiverer kontrolleren visse funksjoner 
eller setter klokken i modusen energisparing (se side 16).

Merknad 1: Kontrollen av batteriladingen skjer periodisk (1x/min) og  
kontinuerlig når lyset er innkoblet.

Merknad 2: Vi anbefaler at batteriet lades i løpet av de nærmeste  
dagene etter visningen av symbolet «bAt».

Merknad 3: Hvis klokken er fulladet og brukes sjelden, kan den fungere 
i opptil ett år i omgivelser med svakt lys.

Ladetid for batteriet 
Tabellen nedenfor viser anbefalt ladetid for daglig bruk.

Eksponeringsnivå Daglig bruk
Sollys utendørs 7 minutter
Sollys gjennom et vindu 16 minutter
Dagslys i overskyet vær 26 minutter
Dagslys innendørs 2 timer
Lysrør innendørs 5 timer

Merknad: Ved fullstendig utlading av batteriet må klokken eksponeres 
for lys i minst 18 timer før den kan brukes.

BAT (BATTERI) > ANMODNING OM OPPLADING
Hvis klokken eksponeres for en lysstyrke som er lik eller over lysstyrken i et lysrør og batteriet ikke er fullt oppladet,  
vil den lades opp av solcellen.

Visning av batteriets 
ladenivå

Batteri med  
1/3 lading

Batteri ladetBatteri med  
2/3 lading

Tomt eller utladet batteri

BAT (BATTERI) > ORDLISTE

ALTERNATIVER > VISNING

Aktiver glasset Visning av alternativer
(se side 4)

Åpne undermenyer:
Visning skifte av tidssone 

T1 til T2 
(se side 7)

Visning enheter  
(se side 8)

Visning  
energisparemodus 

(se side 9)

Visning klimasone 
(se side 9)

Tilbake til visning  
endre tidssone

Husk:  
Gå ut av undermenyen – 

tilbake til datovisning

Visning lydsignal 
modus 

(se side 8)

Visning 
synkroniseringsmodus  

(se side 7)

1 sek.

Visning valg av 
ukedag for alarmer 

(se side 8)
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"SWAP n" = Nei
"SWAP y" = Ja

Modus
«SWAP y»

Bekreft innstillingen
Klokkeslettene T1 og T2 byttes om

SWAP (BYTTE KLOKKESLETT) > INNSTILLING
I modusen SWAP kan du veksle mellom visning av tid T1 og tid T2. Eksempel: Før du reiser, kan du bruke T2 til å stille inn den lokale 
tidssonen i landet du skal reise til.

2 sek.
eller

eller

Visning SWAP-modus

Den analoge visningen og klokkeslettet T1 viser 
klokkeslettet i landet du skal reise til

Klokkeslettet T2 viser klokkeslettet der du bor

Innstillingsmodus

Utreise

Modus
«SWAP y»

SWAP (BYTTE OM KLOKKESLETT) > EKSEMPEL PÅ EN REISE TIL UTLANDET
10:10: Lokal tid der du bor/18:10: Lokal tid i landet du skal reise til.

Den analoge visningen og klokkeslettet T1 viser 
klokkeslettet der du bor

Klokkeslettet T2 viser klokkeslettet landet du skal reise til

Hjemreise

SYNKRO (SYNKRONISERING) > INNSTILLING
Det er nødvendig å synkronisere klokken når viserne ikke viser samme tid som det digitale displayet, eller 
når de ikke står rett over hverandre ved styring av funksjonene. 
Klokken desynkroniseres ved forstyrrelse på den elektriske motoren, for eksempel harde støt mot klokken.
NB: For å få tilgang til synkroniseringsmodus må glasset være aktivert.

Visning av 
synkroniseringsmodus

Modus for 
innstilling av 

synkronisering
Viserne må stå rett 

overfor hverandre og 
peke mot 12

Sett minuttviseren 
på 12

Bekreft innstillingen Sett timeviseren på 12 Bekreft innstillingen 
Tilbake til modusen 

tid T1

eller

eller eller

✓ Synkronisert ✗ Desynkronisert

2 sek.

eller
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Visning av enheter

ENHETER > INNSTILLING

Bytt til modus for 
innstilling av tidsenhet

Valg av 12/24-timersvisning Bekreft innstillingen av  
tidsenhet, og bytt til modus for 

innstilling av enhet m/ft

Merknad 1 
Hvis du velger 12-timersmodus, vises datoen i formatet 
02.27.2014 (måned, dag, år), og ved 24-timersmodus vises den i 
formatet 27.02.2014 (dag, måned, år).

Merknad 2 
m-modus: meter
ft-modus: fot

Velg m- eller ft-modus Bekreft innstillingen

2 sek.

eller

eller

eller

eller

AL (ALARM) > VALG AV UKEDAGER
Alarmen kan programmeres slik at den utløses i helgen eller bare på arbeidsdagene (se side 17). Hvilke dager som betraktes som helg, kan 
variere fra land til land.

Visning av ukedag Aktiver innstillingen av helg Velg den viste dagen
NO: arbeidsdag

YES: helg

Bla gjennom dagene, og gjenta 
prosedyren over for hver dag

Bekreft innstillingen

eller
2 sek. 1 sek.

1 sek.

PIPELYD (LYDSIGNAL) > INNSTILLING

Visning av lydsignal Innstillingsmodus Aktivert = on
Deaktivert = off

Deaktivering av lyd 
vil stanse lydsignal 

for taster og 
berøring, men vil 

ikke deaktivere lyd 
for alarmer.

Bekreft innstillingen

2 sek.

eller
eller
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HALVKULE OG KLIMASONE > INNSTILLING
For å optimere høydemålerfunksjonen er det mulig å stille inn halvkule 
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 klokken ikke er foretatt ("No Set"), vil modellen 
for standardatmosfære brukes:Fast temperatur ved havnivå = 15 °C, 
gjennomsnittlig trykk på havnivå: 1013,25 hPa

Visning av klimasone Innstillingsmodus Valg av halvkule:
nor = nord
sou = sør
not = ikke stilt inn

Innstilling av lokalt klima:
tEM = temperert /  

MEd = middelhavsklima /  
dRY = tørt / tRO = tropisk /  

POL = polarklima

Bekreft innstillingen

Merk:
Det er ikke mulig å velge lokalt 
polarklima for den sørlige 
halvkulen.

2 sek.

eller

Polarklima Temperert Tørt Tropisk Middelhavsklima

1 sek.

1 sek.

ECO (ENERGISPAREMODUS) > INNSTILLING
Denne modusen brukes for å spare batteriet om natten hvis ikke klokken betjenes i løpet av en time, når T1 er mellom 22.00 og 5.00.  
Digital visning er deaktivert, og analog visning angir klokkeslettet T1. Kronografen og nedtelleren har ikke sluttet å fungere hvis de er i 
drift. Det er ikke mulig å skifte til energisparemodus fra høydemålerfunksjonen.

Når ECO AUTO er stilt inn, skifter klokken 
automatisk til energisparemodus hvis 

ingen betjening eller bevegelse registreres 
i løpet av 1 time mellom 22.00 og 5.00 

eller
Hvis batteriet er tomt (se side 5).

Hvis ECO NO er stilt inn, skifter klokken 
aldri tilbake til energisparemodus.

Hvis ECO YES er stilt inn, aktiveres 
beredskapsmodus (se side 10).

Visning av modusen 
energisparing

Innstillingsmodus

AUTO = aktivert

NO = deaktivert

YES = aktiver 
beredskapsmodus  
(se side 10)

Bekreft innstillingen

2 sek.

Skifte til 
energisparemodus

Forlate 
energisparemodus

eller

a) b)

a) Tilbake til modusen 
dato og klokkeslett.

b) Hvis en alarm 
aktiveres, går klokken ut 
av energisparemodus.

eller

eller
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BEREDSKAPSMODUS (SLEEP) > INNSTILLING
Beredskapsmodus er en sparemodus for batteriet. Alle funksjoner er slått av; bare tids- og datofunksjonene oppdateres.  
Denne modusen gjør det mulig å spare batteriet når klokken ikke brukes. 
VIKTIG: Kalibrer høyden eller det relative lufttrykket ved å avslutte beredskapsmodus for å få riktige høydemåler- og barometerverdier.

Tilbake til modus for dato og klokkesletta) Klokken er i beredskapsmodus
Bytt til beredskapsmodus 

etter 5 sekunder
Pip hvert sekund

Tilbake til modus for dato og klokkeslettb) / : Nedtellingen stanser, klokken 
går ikke i beredskapsmodus.

eller

eller

eller

Aktiver beredskapsmodus 

VÆRVARSEL > AVLESNING

Aktiver glasset Visning av relativt lufttrykk i hPa

: øke med 1 hektopascal
: redusere med 1 hektopascal

Bekreft innstillingen

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

Innstillingsmodus

Visning av absolutt lufttrykk i hPa

VÆRVARSEL > INNSTILLING AV RELATIVT TRYKK

1 sek.

2 sek.

eller eller

I værvarselmodus er viserne oppå hverandre for å angi en værtendens.
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Programmet i T-TOUCH SOLAR E84 tar høyde for variasjonen i atmosfærisk 
trykk de siste 6 timene for å beregne tendensen som skal indikeres. For øvrig 
oppdager klokken 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 SOLAR 
E84 viser verdien for absolutt og relativt 
atmosfærisk trykk i hektopascal [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 angir verdier for relativt trykk.  
Verdien for relativt trykk avhenger av den klimatiske sonen som er innstilt, og 
kan justeres i klokken. 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 hektopascal [hPa] = 1 millibar [mb]

VÆRVARSEL > ORDBOK 

Beskrivelse av funksjonen
Med funksjonen værvarsel stilles viserne oppå 
hverandre for å angi en værtendens.

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). Klokken T-TOUCH SOLAR E84 måler 
disse trykkvariasjonene og angir værtendensen 
ved hjelp av viserne, som kan innta følgende  
7 posisjoner, avhengig av utviklingen av været:

- 6’:  Kraftig trykkfall, rask forverring
- 4’:   Moderat trykkfall, sannsynlig forverring
- 2’:   Svakt trykkfall, svak forverring 

sannsynlig
12 t:   Ingen merkbar værendring
+ 2’:   Svak trykkøkning, svak forbedring 

sannsynlig
+ 4’:   Moderat trykkøkning, forbedring 

sannsynlig
+ 6’:   Kraftig trykkøkning, rask forbedring

ALTIMETER (HØYDEMÅLER) > VISNING

Aktiver glasset Visning av høyde

Høyden vises kontinuerlig på den digitale skjermen i 10 timer. Etter 10 timer vil høydemålermodusen deaktiveres, og datoen vises i stedet. 
Høydeenhetssystemet for visning av høyden (m eller ft) avhenger av konfigurasjonen av enhetene m/ft i alternativene (se side 8).

: øke med 1 m eller 3 ft
: redusere med 1 m eller 3 ft

Bekreft innstillingenInnstillingsmodusVisning av høyde

ALTIMETER (HØYDEMÅLER) > INNSTILLING AV HØYDE

1 sek.

2 sek.

eller eller

Visning av funksjonen 
høydeforskjell (se side 12)
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ALTIMETER (HØYDEMÅLER) > VISNING AV HØYDEFORSKJELL

Visning av  
høydeforskjell

I rekkefølge, annethvert sekund

Anvendt tid eller stoppet tid  
(dager/timer/minutter/sekunder)

Samlet økning i høyde under den 
anvendte tiden

Gjennomsnittlig vertikal  
hastighet i stigning  

(meter/minutt eller fot/minutt)

Samlet reduksjon i høyde under 
den anvendte tiden

Gjennomsnittlig vertikal hastighet i 
nedoverbakke 

(meter/minutt eller fot/minutt)

Tilbake: Anvendt tid eller stoppet tid

2 sek. 2 sek.

2 sek. 2 sek.2 sek.

Start høydeforskjellsmåler
Høyden vises med en "R" som angir at 
høydeforskjellsfunksjonen er aktivert

Stopp høydeforskjellsmåler Nullstill høydeforskjellsmåler

1 sek.

1 sek.1 sek.

Vi råder deg til å stoppe høydeforskjellsmåleren under pauser og starte den 
igjen etterpå, slik at resultatene blir mer nøyaktige.

Merknad 1: "Innstilling" av en høydemåler betyr 
å stille inn den reelle høyden på et kjent punkt 
(se fremgangsmåte for innstilling på side 11).  
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 trykkregulert, vil høydemåleren angi en 
høyde som ikke er riktig.

Merknad 3: For å optimere høydemålerens nøyaktighet, anbefales det å stille 
inn klimasonen, se side 9.

Beskrivelse av funksjonen

Beskrivelse av funksjonen
I høydemålingsmodus forvandles T-TOUCH  
SOLAR E84 til en barometrisk høydemåler, og viser 
høyde i forhold til middelnivå ved havoverflaten.

Forklaringer
Dette er et barometrisk instrument, og det 
beregner høyden som en funksjon av absolutt trykk 
(atmosfærisk). Når høyden øker, avtar trykket, og 
omvendt. Høydemåleren måler altså differansen 
mellom absolutt trykk (atmosfærisk) og relativt 
trykk (relativt til havoverflaten) for å vise høyden.T-
TOUCH SOLAR E84 er kompensert for temperatur, og du kan stille inn din 
geografiske plassering (halvkule og klimasone). Vist høyde blir på den måten 
korrigert automatisk.
Dette gjør den til et ideelt instrument for måling av vertikal bevegelse med 
høydeforskjellsfunksjonen (f.eks. ved fjellvandring). Høydeforskjellsmåleren 
angir anvendt tid, samlet økning og reduksjon i høyde og gjennomsnittlig 
vertikal hastighet i stigning og nedoverbakke. 

ALTIMETER (HØYDEMÅLER) > ORDLISTE

Måleområde – 400 m til +9000 m  –1333 ft til +29 500 ft
Høydemålerens oppløsning 1 m 3 ft

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

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

Maks. måletid høydefor-
skjellsmåler 99 dager 23 timer 59 minutter 59 sekunder

Maks. høydeforskjell +/- 30 000 m +/- 99 000 ft
Høydeforskjellsmålerens 
oppløsning 1 m 3 ft

Maks. vertikal hastighet 4999 m/min 
(ca.. 300 km/t)

16 401 ft/min  
(ca. 187,5 mph)

Min. vertikal hastighet 5 m/min  
(ca. 0,3 km/h)

16,4 ft/min  
(ca. 0,2 mph)

Oppløsning for vertikal 
hastighet 1 m/min 3 ft/min

Min. vertikal bevegelse 5 m 16 ft
Min. bevegelsestid 5 min 5 min

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. 

Værforandring = trykkvariasjon = endring av vist høyde

4473 m 4473 m 4473 m
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TIDTAKING (RUNDETID) > VISNING
Rundetidfunksjonen er en kronograf for måling av rundetidene til en løper/fører osv. 
VIKTIG: De lagrede dataene (rundetider, se side 13 eller mellomtider, se side 14) slettes når du starter en tidtaking fra null. Bare tider fra 
kronograffunksjonene RUNDE (LAP) og MELLOMTID (SPLIT) lagres i minnet. MELLOMTID-kronografen må nullstilles for at RUNDETID-
kronograffunksjonen skal kunne velges.

Aktiver glasset Visning av  
rundetid

Nullstill  
rundetidkronograf

Rundetidene lagres helt 
til kronografen startes 

på nytt

Stopp 
rundetidkronograf  

ved siste runde

Merknad 1: Etter 1 time 
vises timeindikatoren 

(se side 13) 

Merknad 2: Etter  
24 timer forsvinner 

hundredelene, og dager, 
timer, minutter og 

sekunder vises  
(se side 13)

Stopp rundetid ved 
mellomrunde 

Den registrerte 
rundetiden blinker i 
10 sekunder, og den 

neste rundetiden kjører 
allerede i bakgrunnen

Start  
rundetidkronograf

Første rundetid kjører

1 sek.
1 sek.

1 sek.

1 sek.

1 sek.

RUNDEKRONOGRAF (RUNDETID) > VISNING AV LAGREDE DATA
Alle tidsmålingene med funksjonen rundetidkronograf lagres, og kan vise spå klokken med statistikk for total løpstid, laveste og høyeste rundetid og 
gjennomsnittlig rundetid. Maksimal tid: 99 dager 23 timer 59 min 59 sek.

1 sek. 1 sek.

1 sek.

Aktiver glasset Visning av lagret 
rundetid

Bruk trykknappene 
for å se de 
forskjellige 
statistikkene

Bruk trykknappene for 
å se de forskjellige 

rundetidene

TOT: totalt tidsforbruk:

AVG:  gjennomsnittlig 
rundetid

FAS: korteste rundetid

SLO: lengste rundetid

Statistikk-visning

Aktiver datavisning

eller

eller

Merknad 1: Etter 1 time vises 
timeindikatoren

Eksempel:

1 t 31 min 24 s 18 hundredeler
Merknad 2: Etter 24 timer 
forsvinner hundredelene, 
og dager, timer, minutter og 
sekunder vises

Eksempel: 

1 dag 4 timer  24 min 19 sek

Du kan når som helst  
avslutte modus for avlesing av 

lagrede data
Tilbake til rundetidkronograf
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MELLOMTIDKRONOGRAF (MELLOMTIDER) > VISNING
Mellomtidfunksjonen er en kronograf som brukes til måling av total løpstid for opptil 99 løpere/konkurrenter som deltar i samme konkurranse. 
Eksempel: Måling av tiden til forskjellige løpere på 100 meter sprint.
VIKTIG: De lagrede dataene (rundetider, se side 13 eller mellomtider, se side 14) slettes når du starter en tidtaking fra null. Bare tider fra 
kronograffunksjonene RUNDE (LAP) og MELLOMTID (SPLIT) lagres i minnet. RUNDETID-kronografen må nullstilles for at  
MELLOMTID-kronograffunksjonen skal kunne velges.

Aktiver glasset Visning av  
mellomtider

Nullstill 
mellomtidkronograf

Målpasseringstidene 
lagres helt til 

kronografen startes 
på nytt

Stoppe 
mellomtidkronografen 

før den siste løperen 
er i mål

Merknad 1: Etter 1 time 
vises timeindikatoren 

(se side 14) 

Merknad 2: Etter 
24 timer forsvinner 

hundredelene, og dager, 
timer, minutter og 

sekunder vises 
(se side 14)

Registrere totaltiden til 
opptil 99 løpere

Den registrerte totaltiden 
blinker i 10 sekunder, 
mens den anvendte 

tiden totalt fortsetter i 
bakgrunnen

Start 
mellomtidkronograf

1 sek. 1 sek.

1 sek.

1 sek.

1 sek.

MELLOMTIDKRONOGRAF (MELLOMTIDER) > VISNING AV LAGREDE DATA
Alle tidene som er målt med mellomtidfunksjonen lagres, og kan vises på klokken. 
Maksimal tid: 99 dager 23 timer 59 min 59 sek.

1 sek. 1 sek.

Aktiver glasset Visning av lagrede 
mellomtider

Bruk trykknappene for å se de 
forskjellige mellomtidene

Merknad 1: Etter 1 time vises 
timeindikatoren

Aktiver datavisning

eller

Eksempel: 1 t 31 min 24 s 18 hundredeler
Merknad 2: Etter 24 timer forsvinner 
hundredelene, og dager, timer, minutter  
og sekunder vises

Eksempel: 1 dag 4 timer  24 min 19 sek

1 sek.

Du kan når som helst  
avslutte modus for avlesing  

av lagrede data
Tilbake til mellomtidkronograf



www.t issot .ch 154_NO15/21

T-TOUCH SOLAR E84

KOMPASS (KOMPASS) > VISNING
Minuttviseren angir geografisk nord, og tar hensyn til justert magnetisk misvisning. I kompassmodus viser det digitale displayet 
vinkelen mellom 12 t og minuttviseren. 

1 sek.

1 sek 
eller 
2 sek.

Aktiver glasset Visning av kompass Kalibrering av kompasset 
foretatt av brukeren 

(se side 16)

Tilbake til visning av 
kompass

COMPASS (KOMPASS) > INNSTILLING AV DEN MAGNETISKE MISVISNINGEN

Visning av kompass : + 1 grad mot øst
: + 1 grad mot vest

Bekreft innstillingen

eller

eller

Visning av magnetisk 
feilvisning (1 sek) og 

innstillingsmodus (2 sek)

Visning av asimutretning 
(se side 15)

Merk:

N: nord
NW: nordvest
W: vest
SW: sørvest
S: sør
SE: sørøst
E: øst
NE: nordøst

ASIMUT (ASIMUT) > VISNING
Med T-TOUCH i kompassmodus kan du angi og følge en asimut. Det eneste du trenger å gjøre, er å angi asimutverdien og rette inn klokken ved 
bruk av pilene. Kl. 6-12-aksen angir kursen du skal følge.

2 sek.

a) Drei kl. 6-12-aksen mot høyre 
for å justere kl. 12 i forhold til 

asimutretningen

c) Kl. 6-12-aksen er justert i forhold 
til asimutretningen

300°

ASIMUT (ASIMUT) > STILLE INN ASIMUTRETNINGEN

Visning av  
asimutretning

: øk asimut med 1°
: reduser asimut med 1°

Bekreft innstillingen, og 
gå tilbake til visningen for 

asimutretning 

eller eller

Modus for innstilling  
av asimutretning

Visning av  
asimutretning

b) Drei kl. 6-12-aksen mot venstre 
for å justere kl. 12 i forhold til 

asimutretningen
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COMPASS (KOMPASS) > KALIBRERING

Visning av kompasskalibrering Aktivering av modus for kalibrering –  
deaktivering av glasset ved kalibrering

b) Kalibrering mislykket – kalibrer igjen Tilbake til visning av kompass

Plasser klokken på et flatt underlag  
(f.eks. et bord), og drei den minst en hel  

omdreining. Det må ikke være magnetiske 
forstyrrelser i nærheten, og omdreiningshastigheten 

skal være ca. 30° per sekund.

Totaltid: Maks. 20 sekunder 

a) Kalibrering vellykket – data registrert

2 sek.

Kompass

I kompassmodus viser T-TOUCH SOLAR E84 
geografisk nordpol og tar høyde for magnetisk 
misvisning. 

Forklaringer kompass

På jordkloden går de vertikale linjene (meridianene) sammen ved den geogra-
fiske nordpolen (GN), og angir retningen til denne.Den klassiske kompasspilen 
angir retningen mot den magnetiske nordpolen 
(MN). Vinkelen (α) mellom disse to polene GN 
og MN kalles magnetisk misvisning. Verdien for 
den magnetiske feilvisningen avhenger altså av 
hvor man befinner seg på jordkloden. Dessuten 
flytter stadig den magnetiske nordpolen på 
seg. Verdien for den magnetiske feilvisningen 
avhenger derfor også av datoen. Når korrekt 
verdi (i henhold til sted og dato) for den mag-
netiske feilvisningen er stilt inn (se prosedyre 
for innstilling på side 15), vil minuttviseren på 
T-TOUCH SOLAR E84 indikere retningen mot den geografiske nordpolen (GN). 
Når den magnetiske feilvisningen justeres til 0, vil T-TOUCH SOLAR E84 angi 
den magnetiske nordpolen (MN). Verdiene og datoene for magnetisk feilvisning 
angis på topografiske kart, eller kan finnes med egne verktøy for dette som 
finnes på internett.

For hele verden:http://www.ngdc.noaa.gov/

Asimut
I asimutmodus viser T-TOUCH hvilken asimutretning du bør følge.

Forklaringer asimut
Asimut er den horisontale vinkelen 
mellom retningen for et objekt og 
den geografiske nordpol. Asimut 
måles fra nord med 0° til 359° 
(f.eks.: øst = 90°). I asimutmodus 
utløser T-TOUCH et pip og et vi-
suelt signal når kl. 6-12-aksen på 
klokken flukter med asimutretnin-
gen som er stilt inn.

12 t representerer asimutretningen i forhold til geografisk nord.

Merknad 1
For en korrekt visning av nord er det svært viktig å holde klokken mest mulig 
horisontalt.

Merknad 2
Som for ethvert annet kompass må ikke kompass-
funksjonen brukes nær metallgjenstander eller 
magnetiske gjenstander. Ved tvil kan du kalibrere 
kompasset på nytt.

Beskrivelse av funksjonen
Nøyaktighet:  ± 8°
Oppløsning:   2°

COMPASS (KOMPASS) > ORDLISTE 

Asimut
315o

Kurs

Asimut
315o
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ALARM (ALARM) > VISNING

Aktiver glasset Visning av alarm 1 Visning av alarm 2

De to alarmene knyttes til hovedklokkeslettet T1. En alarm varer i 30 sekunder, uten repetisjon. Når programmert tid inntreffer, 
stoppes alarmen med et trykk på en av trykknappene. 

1 sek.

Alarm høres Stopp alarm

eller

eller

Stopp alarm

ALARM (ALARM) > INNSTILLING

Visning av alarm 1 eller 2 Velg alarmmodus

OFF: deaktivert

ON: aktivert hver dag

WK: aktivert på arbeidsdager 
(se side 8)

W-E: aktivert i helgen  
(se side 8) Åpner funksjonen 

Innstilling av timer

Bekrefter timeinnstillingen 
og går videre til 

minuttinnstilling

Bekreft innstillingen av 
minuttene

: stille frem 1 minutt
: stille tilbake 1 minutt

1 sek.

2 sek.

: stille frem 1 time
: stille tilbake 1 time

ellereller eller

Alarmen kan programmeres slik at den utløses hver dag, på arbeidsdager eller bare i helgen (se side 8). 
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TIDSUR (NEDTELLING) > VISNING

Aktiver glasset Visning av nedtelling Starte eller stoppe nedtelling

Last opp den siste 
startverdien for nedtelling

Nedtellingen 
varsler når den 

når 0

Pipelyd hvert 
sekund de fem 

siste sekundene 
av nedtellingen

Stopp lyden ved hjelp av en 
av trykknappene

Måleområde: 99 dager 23 timer 59 min 59 sek

1 sek.

1 sek.

eller

eller

TIDSUR (NEDTELLING) >INNSTILLING

Bytt til modus for 
innstilling av dager

Visning av nedtelling

Bekrefter innstillingen 
og fortsetter med 
minuttinnstilling

Bekrefter innstillingen  
går videre med 

sekundinnstilling

: stille frem 1 minutt
: stille tilbake 1 minutt

: stille frem 1 dag
: stille tilbake 1 dag

Bekreft innstillingen

Måleområde: 99 dager 23t59’59’’

2 sek.

eller

eller

eller

: stille frem 1 sekund
: stille tilbake 1 sekund

Bekreft innstillingen, og bytt 
til modus for innstilling 

av timer

: stille frem 1 time
: stille tilbake 1 time

eller

eller

eller

eller

eller
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REGATTA (REGATTA) > VISNING

Start nedtellingRegatta nedtelling display

Stoppe nedtelling eller 
kronograf

Her: 1 t 4 min 22 s

Gjenopprette opprinnelig verdi

Regattafunksjonen har en nedtelling fra 0 til 10 minutter til bruk før start av en regatta. Når nedtellingen er slutt, bytter klokken til 
kronografmodus for konkurransen. 

1 sek.

1 sek.

1 sek.

1 sek.

Nedtellingen avsluttes, og 
klokken skifter automatisk til 
kronografmodus

Dager, timer, minutter, 
sekunder og hundredels 
sekunder vises på LCD-
dislayet

Synkroniser med 
startsignalet

REGATTA (REGATTA) > INNSTILLING

InnstillingsmodusRegatta nedtelling display

2 sek.

Bekreft innstillingen

eller eller

: stille frem 1 minutt
: stille tilbake 1 minutt
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REGATTA > ORDLISTE

Regatta
En regatta er en konkurranse mellom to eller flere båter, vanligvis mellom seilbåter.

Den består av flere deler, og starter med en "startprosedyre" som kan vare i opptil 10 minutter. I løpet av 
dette tidsrommet må alle de deltakende båtene holde seg bak startlinjen. Ettersom båtene hele tiden er i 
bevegelse bak denne linjen, er målet å være så nær som mulig opptil denne når nedtellingen avsluttes, slik 
at man får fordelen av å være først ute fra start.Under hele "startprosedyren" signaliserer kanonskudd delta-
kerne hvor lang tid som gjenstår før start.For å maksimere dine sjanser til en god start kan du synkronisere  
T-TOUCH SOLAR E84 med kanonskuddene.

Når nedtellingen er avsluttet, starter konkurransen, og alle deltakerne må følge en kurs som er markert av bøyer 
de må navigere rundt på veien til målstreken.Båten som er først i mål, vinner regattaen.

Beskrivelse av funksjonen
Din T-TOUCH SOLAR E84 har en spesialfunksjon for regattaer. Denne kan stilles inn på en verdi mellom 0 og 
10 minutter, og brukes under "startprosedyren" til en regatta. Klokken avgir tre pipesignaler etter hvert minutt, 
et dobbelt pip hvert tiende sekund i det siste minuttet, ett enkelt pip i de siste 9 sekundene og til slutt fem 
pipesignaler som angir starten på regattaen når nedtellingen har kommet til 0.

Under nedtellingen kan du også synkronisere T-TOUCH SOLAR E84 med startkanonen ved bruk av  
trykknappen "-". Den er synkronisert til nærmeste hele minutt.

Når nedtellingen kommer til 0, bytter klokken automatisk til kronograffunksjonen, og dager, timer, minutter og 
sekunder vises på LCD-displayet. 

Rask kontinuerlig innstilling
Når du stiller klokken, kan du holde trykknappen inne for rask kontinuerlig innstil-
ling. Da endres visningen raskere enn i modus for innstilling med avbrudd eller 
innstilling med normal hastighet. For å gå ut av modusen for rask kontinuerlig 
innstilling må du slippe trykknappene i 1 sekund for å fortsette i modus med nor-
mal hastighet.

Lyskilder
Unngå å eksponere klokken for en lyskilde som er nærmere enn (≤ 20 cm).  
Du må ikke under noen omstendigheter forsøke å fremskynde oppladingen  
av batteriet på denne måten. 

FEIL VED SENSORER

5 sek.

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

Tilbake til visning av tiden T1

Kontakt din forhandler dersom dette er tilfellet.

ADVARSLER
Batteritype: Oppladbart batteri av typen ML2016.

Et lett trykk på en av trykknappene og en berøring av glasset er nok for å aktivere 
funksjonene på T-TOUCH SOLAR E81. For hardt trykk kan skade klokken.

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

Vanntetthet

T-TOUCH SOLAR E81 er tett inntil 10 bar (100 m/330 ft) ved 25°C / 77°F, men 
instrumentet er ikke beregnet for sportsdykking. Trykknappene må ikke trykkes 
inn når klokken er under vann. Ingen funksjoner kan aktiveres når glasset er i 
kontakt med en væske.

En klokke kan ikke garanteres å være fullstendig vanntett i hele klokkens levetid. 
Vanntettheten kan påvirkes av aldring av pakningene eller av at klokken utsettes 
for støt. Vi anbefaler at du får kontrollert klokkens vanntetthet en gang i året hos 
et godkjent TISSOT®-verksted.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD
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Temperatur
Klokken må ikke utsettes for brå temperaturendringer (eksponering for sollys et-
terfulgt av nedsenking i kaldt vann) eller ekstreme temperaturer (f.eks. direkte 
sollys foran frontruten i en bil).

Driftsområde for klokken:  –5 °C til +55 °C / 23 °F til 131 °F

Magnetfelt
Du må ikke utsette klokken for sterke magnetfelt, for eksempel magnetfelt ge-
nerert av høyttalere, mobiltelefoner, datamaskiner, kjøleskap eller annet elektro-
magnetisk utstyr .

Støt
Klokken kan skades hvis den utsettes for støt. Hvis klokken utsettes for støt, bør 
du få den undersøkt hos et godkjent TISSOT®-verksted.

Skadelige produkter
Unngå at klokken kommer i direkte kontakt med løsemidler, vaskemiddel, kos-
metikk osv., ettersom slike produkter kan skade lenken, kassen eller pakningene.

Rengjøring
Vi anbefaler at du rengjør klokken regelmessig (ikke lærremmen) med en myk klut 
og lunkent såpevann. Hvis den har vært i saltvann, skyller du klokken i ferskvann 
og lar den tørke helt.

SERVICE
Klokken er et presisjonsinstrument, og den må vedlikeholdes regelmessig for at 
den skal fungere optimalt. Som en generell regel anbefaler vi at du får under-
søkt klokken hvert 3. til 4. år hos en godkjent TISSOT®-forhandler eller et god-
kjent verksted. Avhengig av klimaet og bruksforholdene kan det imidlertid være 
nødvendig å forkorte kontrollintervallene. For at du skal kunne dra fordel av den 
høye standarden på service og vedlikehold, og for å sikre at for at garantien skal 
opprettholdes, bør du alltid kontakte en godkjent TISSOT®-forhandler eller et 
godkjent verksted.

Mer informasjon finnes i heftet "Internasjonal garanti – kundeservice".

Innsamling og behandling av kasserte kvartsur*
Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes som husholdingsav-
fall. Det må leveres til et godkjent innsamlingssted. Ved å følge denne 
prosedyren bidrar du til vern av miljø og helse. Resirkulering av mate-
rialer bidrar til vern av naturressursene.

* Gjelder i medlemsland i EU og i andre land med lignende lovgivning.


