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Grattis!
Vi gratulerar till köpet av en klocka från TISSOT, ett 
schweiziskt märke som är bland de mest ansedda i 
världen. Din T-TOUCH SOLAR E84-klocka använder de  
senaste tekniska innovationerna. Den visar tiden  
analogt och visar dessutom olika typer av information i  
digital form.
Genom att trycka på urtavlans glas får du dessutom 
tillgång till följande funktioner: barometer, höjdmätare, 
kronograf, kompass, larm och nedräkningsklocka.

T-TOUCH SOLAR E84
ANVÄNDARHANDBOK
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I batterivisningsläget, visas 
laddningsstatus (se sid. 6)

Aktiv pekskärm

2:a funktionen 1:a funktionen 2:a funktionen1:a funktionen

AKTIVERA 

BELYSNING

AKTIVERA 

PEK- 

SKÄRMENS 

GLASS

Vattentäthet:  
10 bar (100 m / 330 ft)

Batterityp:  
ackumulator ML2016

Visning av veckonummer eller veckodag  
(se sid. 4); andra data kan visas enligt  
vald funktion. 
Se funktionerna för ytterligare detaljer

Visning av azimut- 
riktningsinställningen 

(se sid. 15)

K

CENTER – Datum 

CENTER – Timme 1 

Aktivera pekskärm/aktivera belysning

CENTER – Timme 2 

CENTER – Tillval 

METEO – Väder, absolut tryck 

CHRONO – Kronograf med varvtid 

COMPASS – Kompass 

COMPASS – Kalibrering 

ALARM – Larm 1 

TIMER – Nedräkning 

FUNKTIONER

ALARM – Larm 2 31

ALTIMETER – Höjdmätare 

CENTER – Batteriets laddningsnivå 

ALTIMETER – Höjdskillnadsmätare 

METEO – Väder, relativt tryck 

TIMER – Regatta 

COMPASS – Azimut 

CHRONO – Kronograf med delad tid  4
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ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSRÅD

Aktivera pekskärmen Visningsläge

Aktivera glaset

När glaset är aktiverat, blinkar 
 symbolen på den digitala 

displayen.

Om glaset inte används 
avaktiveras det automatiskt efter 

20 sekunder.

Undantag: Under 
timinställningsläget, inaktiveras 
urtavlans glas efter 60 sekunder.

1 sek. 2 sek.

2 sek.

eller

Inställningsläge

: stega uppåt i visningen 
och/eller flytta visarna framåt

: stega nedåt i visningen 
och/eller flytta visarna bakåt

Om inget görs inom 
20 sekunder avaktiveras 

inställningsläget.

Sätta på ljuset

Välja en funktion

Tryck lätt på något av glasets sju 
beröringskänsliga områden för att 

aktivera önskad funktion.

Displayens belysning är tänd i fem 
sekunder.

Datum display =  
standardvisning

Tid 1: T1 display

Tid 2: T2 display

Indikation 
av batteriets 
laddningsnivå 
(se sid. 5)

Visning av alternativ  
(se sid. 6)

Tillbaka till visningen av Datum

DATUM > INSTÄLLNING

Aktivera glaset Visning av datum : ökning 1 år
: minskning 1 år

: ökning 1 månad
: minskning 1 månad

: ökning 1 dag
: minskning 1 dag

Val av månad

Val av dag Bekräfta inställningen

Kalendern är av evighetstyp, d.v.s. antal dagar per månad är fördefinierat. Datumenheterna är kopplade och ett fullständigt varv av månaderna 
leder till en ökning på ett år.

2 sek.

Läge för inställning,  
val av år

1 sek.

eller

eller

ellerellerellereller

Visning av vecka

Veckan visas i 2 sekunder 
när datumet väljs.

Obs! Glaset behöver inte 
aktiveras.

eller
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LONDON NEW-YORK

T1 T2

TIDER T1 & T2 > INSTÄLLNING
Ett kontinuerligt tryck på  eller  gör att visarna går framåt eller bakåt. Tid T2 ställs in i steg om 15 minuter.

Aktivera glaset Visning av tiden T1 eller T2 
(exempel: T1)

Ändra till läget 
timinställning

: ökning 1 timme
: bakåt 1 timme  

(visare och display)

: ökning 1 minut
: bakåt 1 timme  

(visare och display)

Validering av 
timinställningen och 

aktivering av läget för 
minutinställning.

Validering av 
minutinställningen 

och aktivering av läget 
synkronisering av 
sekunderna (T1).

Synkronisering av sekunderna (T1).

1 sek.

2 sek.

a) b)

eller eller

eller
eller

eller

a) Om sekunderna är mellan 0 och 30 när 
man trycker, förblir minuterna oförändrade 
och sekunderna startar om från noll. 
 Om sekunderna är mellan 31 och 59 när 
man trycker, ökar minuterna och sekunderna 
startar om från noll.

b) Sekunderna fortsätter att gå.

BAT (BATTERI) > AVLÄSNING AV LADDNINGSNIVÅN
Då klockan befinner sig i detta läge, indikeras laddningsstatusen via batterisymbolen.

I det här läget fungerar inga 
avancerade funktioner.

Alla funktioner är inaktiverade utom 
tiden T1 och datumet. 

Klockan går då in i energisparläge  
(se sid. 9).

Klockan ska då exponeras i ljus för att 
få en tillräcklig laddning för en normal 
funktion.

Indikation av batteriets 
laddningsnivå

Normal funktion

Batteri med  
1/3 laddning

Batteriet är 
laddat

Batteri med  
2/3 laddning

Tomt batteri Urladdat batteri

Klockan har stoppats. 

Den går automatiskt ut ur detta tillstånd 
efter en längre tids exponering i ljus.

Timmarna och datumet måste ställas in 
igen när man går ut ur denna status.

Aktivering av ljuset och kompassen är inte 
möjlig. 

Indikationen "bAt" visas växelvis med 
aktuell funktions indikation. 

Klockan ska då exponeras i ljus för att det 
läget ska avslutas.

Återladdningsindikator
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En styrenhet hanterar klockans förbrukning och visar batteriets 
laddningsstatus. Enligt detta tillstånd, inaktiverar den vissa funktioner 
eller ser till att klockan går in energisparläget (se sid. 9).

Anmärkning 1: Kontrollen av batteriladdningen ska utföras  
regelbundet (1x/min) och kontinuerligt då ljuset är påslaget.

Anmärkning 2: Vi rekommenderar att du laddat batteriet snarast 
möjligt efter att symbolen «bAt» visas på displayen.

Anmärkning 3: När den är fulladdad och används måttligt, kan klockan 
fungera upp till ett år i en miljö med svag belysning.

Batteriets laddningstid 

Tabellen nedan indikerar den rekommenderade laddningstiden för en 
daglig användning.

Exponeringsnivå Daglig användning
Solljus utomhus 7 minuter
Solljus genom ett fönster 16 minuter
Dagsljus med täckt himmel 26 minuter
Dagsljus inomhus 2 timmar
Fluorescerande ljus inomhus 5 timmar

Obs! Om batteriet är helt urladdat, ska klockan exponeras minst  
18 timmar i ljus innan den kan användas.

BAT (BATTERI) > LADDNINGSINDIKATION
Om klockan exponeras i en ljuskälla som är lika stark eller högre än fluorescerande ljus och batteriet är inte fulladdat,  
laddas den senare genom solcellen.

Indikation av batteriets 
laddningsnivå

Batteri med  
1/3 laddning

Batteriet är 
laddat

Batteri med  
2/3 laddning

Tomt eller urladdat 
batteri

BAT (BATTERI) > ORDBOK

TILLVAL > AVLÄSNING

Aktivera glaset Visning av alternativ
(se sid. 4)

Växla till undermenyerna:
Visning av ändringen av 

tidzonen T1 till T2 
(se sid. 7)

Visning av enheter  
(se sid. 8)

Visning av energisparläge 
(se sid. 9)

Visning av klimatzon 
(se sid. 9)

Återgång till visningen av 
ändrad tidzon

När som helst:  
lämna undermenyn – 

tillbaka till datumvisning

Visning av 
summerläge  

(se sid. 8)

Visning av 
synkroniseringsläge 

(se sid. 7)

1 sek.

Val av helgdagar för 
larmvisning 
(se sid. 8)
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«SWAP n» = Nej
«SWAP y» = Ja

Läge
«SWAP y»

Bekräfta inställning
Timmarna T1 och T2 växlas

SWAP (TIMÄNDRING) > INSTÄLLNING
SWAP-läget gör att du kan växla från timme T1 till timme T2 och tvärtom. Till exempel: innan du åker iväg, kan du ställa in den lokala 
tidszonen i landet du ska åka till under T2.

2 sek.
eller

eller

Visning av läge SWAP

Den analoga displayen och tiden T1 
indikerar tiden i landet du ska åka till

Tiden T2 indikerar tiden hemma

Inställningsläge

Ditresa

Läge
«SWAP y»

SWAP (ÄNDRA TIMMAR) > EXEMPEL PÅ EN RESA UTOMLANDS
10:10: Lokal tid hemma/18:10: Lokal tid i landet du ska åka till.

Den analoga displayen T1 indikerar timmarna 
hemma

Tiden T2 indikerar tiden i landet du ska åka till

Hemresa

SYNCHRO (SYNKRONISERING) > INSTÄLLNING
Klockan måste synkroniseras om visarna inte visar samma tid som den digitala displayen, eller om visarna 
inte står i rätt läge när funktionerna ändras. 
Klockan tappar synkroniseringen om elmotorn störs, t.ex. av kraftiga stötar. 
OBS! Glaset måste vara aktiverat för att du ska få tillgång till synkroniseringsläget.

Visning av 
synkroniseringsläget

Inställningsläge 
synkronisering

Visarna måste ligga 
helt ovanpå varandra i 

läget klockan 12

Placera minutvisaren 
på klockan 12

Bekräfta inställning Ställ timvisaren på 
klockan 12

Bekräfta inställningen 
Tillbaka till läge Tid T1

eller

eller
eller

✓ Synkroniserad ✗ Osynkroniserad

2 sek.

eller
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Visning av enheter

ENHETER > INSTÄLLNING

Ändra till läget 
timinställning

Val av läget 12/24 timmar Bekräfta timinställningen och växla till 
läget för inställning av m/ft

Anm. 1 
Om du väljer 12-timmarsläget är datumformatet 02.27.2014 
(månad, dag, år) och i 24-timmarsläget blir det 27.02.2014  
(dag, månad, år).

Anm. 2 
m läge: meter
läge ft: fot

Välj läget m eller ft Bekräfta inställningen

2 sek.

eller

eller

eller

eller

AL (LARM) > VAL AV VECKODAG
Larmet kan programmeras för att ljuda under helgen eller endast på vardagar (se sid.17). Dagarna som anses som helg kan variera bland 
olika länder.

Visning av veckodag Aktivera inställningen för 
helgdag 

Välj dagen som visas
NO: veckodag
YES: helgdag

Skrolla bland dagarna och 
upprepa åtgärden ovan för 

varje dag

Bekräfta inställningen

eller
2 sek. 1 sek.

1 sek.

BEEP (SUMMER) > INSTÄLLNING

Visning av ljudsignal Inställningsläge Aktiverad = på
Inaktiverad = av

Om ljudet stängs 
av hörs inga 

ljudsignaler när 
inställningar görs, 
men alarmsignaler 

påverkas inte.

Bekräfta inställningen

2 sek.

eller

eller
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HALVKLOT OCH KLIMATZON > INSTÄLLNING
För att optimera höjdmätarfunktionen kan man ställa in hemisfär  
(halvklot) och klimatzon enligt det aktuella geografiska läget. Välj  
din klimatzon i den förenklade listan med klimatklassificeringar enligt 
Koeppen (se bild till höger).
Om klockan inte ställs in ("No Set") används standardatmosfärsmo-
dellen: fast temperatur vid havsnivå = 15 °C, medeltryck, vid havsnivå:  
1013,25 hPa

Visning av klimatzon Inställningsläge Val av halvklot
nor = Norr
sou = Syd
not = inte inställd

Inställning av lokalt klimat:
tEM = tempererat /  
MEd = Medelhav /  

dRY = torrt / tRO = tropiskt /  
POL = polar

Bekräfta inställningen

Anmärkningar
Det går inte att välja lokalt 
polarklimat för det södra 
halvklotet.

2 sek.

eller

Arktisk Tempererad Öken Tropisk Medelhav

1 sek.

1 sek.

ECO (ENERGISPARLÄGE) > INSTÄLLNING
Detta läge gör att du kan spara på batteriet om klockan inte hanteras under en tid, dvs. tid T1 mellan 22:00 och 5:00.  
Den digitala displayen är inaktiverad och den analoga displayen indikerar tiden T1. Tidtagaren eller nedräkningen stoppar inte om de är 
igång. Det går inte att gå in i energisparläget om funktionen Höjdmätare är aktiv.

Med ECO AUTO, ändras klockan till 
energisparläget om en manipulering 

eller rörelse inte detekteras under 1 timme 
mellan 22:00 och 5:00 

eller
om batteriet är tomt (se sid. 5).

Med ECO NO, går klockan aldrig tillbaka 
till energisparläge.

Med ECO YES, aktiveras standby-läget 
(se sid. 10).

Visning av energisparläge Inställningsläge

AUTO = 
aktiverad

NO =  
inaktiverad

YES = Aktivera 
Standby-läge 
(se sid. 10)

Bekräfta inställningen

2 sek.

Aktivering av 
energisparläget

Inaktivering av 
energisparläget

eller

a) b)

a) Tillbaka till läge tid 
och datum.

b) Indikationen av ett 
larm gör att klockan går 
ut ur energisparläget.

eller

eller



www.t issot .ch 154_SV10/21

T-TOUCH SOLAR E84

SLEEP (VÄNTELÄGE) > INSTÄLLNING
Viloläget är ett batterisparläge. Alla funktioner är avstängda, endast tid och datum uppdateras.  
I det här läget sparar man på batteriet när klockan inte används. 
VIKTIGT: Kalibrera höjden eller relativt tryck genom att gå ut ur vänteläget för att uppnå korrekta höjdmätnings- och barometervärden.

Tillbaka till läget tid och datuma) Klockan är i viloläge
Byt till viloläge  
efter 5 sekunder

En ljudsignal för varje sekund

Tillbaka till läget tid och datumb) / : nedräkningen stoppas, klockan 
övergår inte till viloläget.

eller

eller

eller

Aktivera vänteläget 

METEO (VÄDER) > AVLÄSNING

Aktivera glaset Visningen av det relativa trycket i hPa

: ökning 1 hektopascal
: minskning 1 hektopascal

Bekräfta inställningen

När det här trycket ställs in ändras den visade höjden. Det möjliga relativa trycket begränsas till mellan 950 hPa och 1 100 hPa.

Inställningsläge

Visningen av det absoluta trycket i hPa

METEO (VÄDER) > KALIBRERING AV RELATIVT TRYCK

1 sek.

2 sek.

eller eller

I väderläget, överlappas visarna för att indikera vädertrenden.
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Programmet T-TOUCH SOLAR E84 tar hänsyn till atmosfärstrycket under de  
6 senaste timmarna för att beräkna eventuella förändringar. En tryckförändring 
som framkallas av en snabb höjdförändring upptäcks dessutom av klockan, 
som automatisk kompenserar för detta. Det påverkar alltså i princip inte  
barometermätningen.

Den digitala visningen på T-TOUCH SOLAR 
E84 anger de absoluta och relativa atmos-
färstrycksvärdena i hektopascal [hPa]. Det 
absoluta atmosfärstrycket är det faktiska 
trycket vid den tidpunkt och på den plats 
där mätningen görs och kan inte ändras. Det 
relativa trycket är ett värde som rapporteras 
vid havsnivån utifrån det lokala absoluta 
atmosfärstrycket. Barometrar och meteorologiska kartor anger värden för det 
relativa trycket. Värdet för det relativa trycket beror på vilken klimatzon som 
har ställts in och kan kalibreras i klockan. Det relativa trycket kalibreras i enlig-
het med höjden.

Tekniska data för funktionen
Mätområde:  absolut tryck: 300 hPa till 1 100 hPa
 relativt tryck: 950 hPa till 1 100 hPa
Noggrannhet:  absolut tryck: ± 3 hPa
 relativt tryck: beror på höjdmätaren
Gradering:  1 hPa 
Enhetsomvandling:  1 hektopascal [hPa] = 1 millibar [mb]

METEO (VÄDER) > ORDBOK 

Beskrivning av funktionen
I väderläget lägger sig visarna ovanpå varandra 
för att visa en meteorologisk trend.

Förklaring
Väderförändringar hänger samman med atmos-
färstrycket. När atmosfärstrycket stiger klarnar 
himlen. Detta kallas "högtryck" (A). När atmos-
färstrycket sjunker mulnar himlen. Detta kallas 
"lågtryck" (D). Klockan T-TOUCH SOLAR E84 mä-
ter dessa tryckvariationer och visar åt vilket håll 
vädret kommer att svänga med hjälp av visarna 
som kan placeras i följande 7 lägen i enlighet 
med vädrets utveckling:

- 6’:  Kraftigt tryckfall, snabb försämring
- 4’:   Måttligt tryckfall, trolig försämring
- 2’:   Litet tryckfall, trolig mindre försämring
12h:   Ingen större meteorologisk 

förändring
+ 2’:   Liten tryckökning, trolig mindre 

förbättring
+ 4’:   Måttlig tryckökning, trolig förbättring
+ 6’:   Kraftig tryckökning, snabb förbättring

ALTIMETER (HÖJDMÄTARE) > AVLÄSNING

Aktivera glaset Visning av höjden

Höjden visas på den digitala skärmen 10 timmar i följd. Efter 10 timmar avaktiveras höjdmätarläget och datumet visas igen. 
Systemet är försett med en höjdmätare för att visa höjd över havet (i m eller ft) enligt konfigurationen av m/ft timmar i alternativen (se sid. 8).

: ökning i steg om 1 m eller 3 ft
: sänkning i steg om 1 m eller 3 ft

Bekräfta inställningenInställningslägeVisning av höjden

ALTIMETER (HÖJDMÄTARE) > STIGNINGSTID

1 sek.

2 sek.

eller eller

Visning av funktionen höjdskillnad 
(se sid. 12)
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ALTIMETER (HÖJDMÄTARE) > AVLÄSNING AV HÖJDSKILLNADEN

Visning av höjdskillnaden

Sekvensiellt varannan sekund

Tid som förflutit eller stopptid 
(dagar/timmar/minuter/sekunder)

Total sammanlagd höjdökning under 
tiden som förflutit

Vertikal medelhastighet för stigningen 
(meter/min eller fot/minut)

Total sammanlagd höjdförlust 
under tiden som förflutit

Vertikal medelhastighet för sänkningen  
(meter/min eller fot/minut)

Tillbaka: Tid som förflutit eller stopptid

2 sek. 2 sek.

2 sek. 2 sek.2 sek.

Starta höjdskillnadsmätaren
Höjden visas med en "R" som indikerar att 

höjdskillnadsfunktionen har aktiverats

Stoppa höjdskillnadsmätaren Nollställ höjdskillnadsmätaren

1 sek.

1 sek.1 sek.

Vi rekommenderar att du stoppar höjdskillnadsmätaren under nollställningsti-
derna och sedan startar om den för att få mer exakta resultat.

Anmärkning 1: Att "förinställa" en höjdmätare 
betyder att ställa in den på den faktiska höjden för 
en känd punkt (se inställningsmetoden på sid. 11). 
Du kan få fram de faktiska höjdvärdena från flera 
källor: skyltar, höjdkurvor och höjdangivelser på 
kartor. "Kalibreringen" av höjden stämmer överens 
med det relativa atmosfärstrycket.

Anmärkning 2: I ett trafikflygplan är lufttrycket konstant och det värde som 
höjdmätaren visar är inte exakt.

Anmärkning 3: För att optimera höjdmätarens exakthet rekommenderar vi att 
du ställer in klimatzonen, se sid. 9.

Tekniska data för funktionen

Beskrivning av funktionen
I höjdmätarläget blir din T-TOUCH SOLAR E84 en ba-
rometrisk höjdmätare och visar höjden i förhållande 
till den genomsnittliga havsnivån.

Förklaring
Eftersom det här instrumentet är av barome-
tertyp beräknar det höjden enligt det absoluta 
trycket (atmosfärstryck). När höjden ökar sjunker 
trycket och tvärtom. Höjdmätaren mäter följ-
aktligen skillnaden mellan det absoluta trycket 
(atmosfärstryck) och det relativa trycket (vid 
havsnivån) och visar höjden. Din T-TOUCH SOLAR E84 kompenserar för tempe-
raturen och du kan ställa in din geografiska position (hemisfär och klimatzon).  
Den höjd som visas korrigeras automatiskt.
Detta gör det till det idealiska instrumentet för att mäta den vertikala rörelsen 
med höjdskillnadsfunktionen (t ex. vid trekking uppe i bergen). Höjdskillnads-
mätaren indikerar den förflutna tiden, den sammanlagda höjdökningen och 
höjdförlusten och medelvärdet för den vertikala hastigheten för stigningen och 
sänkningen. 

ALTIMETER (HÖJDMÄTARE) > ORDBOK

Mätområde – 400 m till +9 000 m  – 1 333 ft till +29 500 ft
Höjdmätarens gradering 1 m 3 ft

Enhetsomvandling 1 meter [m] =  
3 281 fot [ft]

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

Höjdskillnadsmätare max. 
mätningstid 99 dagar 23 timmar 59 minuter 59 sekunder

Maximal höjdskillnad +/- 30 000 m +/- 99 000 ft
Upplösning för höjdskillnads-
mätaren 1 m 3 ft

Maximal vertikal hastighet 4 999 m/min. 
(cirka 300 km/tim.)

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

Minimal vertikal hastighet 5 m/min.  
(cirka 0,3 km/tim.)

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

Upplösning för den vertikala 
hastigheten 1 m/min. 3 ft/min.

Minimal vertikal rörelse 5 m 16 ft
Minimal rörelsetid 5 min. 5 min.

OBS!
Eftersom trycket används för att beräkna höjden är höjdmätaren känslig för 
variationer i atmosfärstrycket vid väderförändringar. Det är inte ovanligt att 
man kan notera höjdskillnader på 100 m på en natt. Det visade värdet kan 
följaktligen variera utan att höjden faktiskt har ändrats. 

Väderförändring = tryckförändring = ändring av den visade höjden

4 473 m 4 473 m 4 473 m
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T-TOUCH SOLAR E84

VARVKRONOGRAF (VARVTID) > AVLÄSNING
Varvfunktionen är en kronograf för att mäta varvtider för en 1 löpare/förare etc. 
VIKTIGT: Lagrade data (varvtider, se sid. 13 eller individuella tider, se sid. 14) raderas när du startar en tidsmätning från noll.  
Endast LAP- och SPLIT-tiderna lagras i minnet. För att kunna välja LAP-tidsmätningsfunktionen, måste du nollställa SPLIT-tidsmätningstiden.

Aktivera glaset Visning av varvtiden Nollställ tidmätningen 
för varvet

Varvtiderna lagras tills 
kronografen startar om

Stoppa varvtidens 
tidsmätning under det 

senaste varvet

Anmärkning 1: 
Efter 1 timme, visas 

timindikatorn 
(se sid. 13) 

Anmärkning 2: Efter ett 
dygn, visas hundradelar 

och dagar, timmar, 
minuter samt sekunder 

(se sid. 13)

Stoppa varvtiden vid 
mellanvarv

Den registrerade 
varvtiden blinkar i  

10 sekunder med nästa 
varv som redan körs i 

bakgrunden

Starta tidmätningen av 
varvtiden

Det första varvet som körs

1 sek.
1 sek.

1 sek.

1 sek.

1 sek.

VARVKRONOGRAF (VARVTID) > AVLÄSNING AV LAGRADE DATA
Alla tider som har uppmätts med tidsmätningsfunktionen för varv sparas och kan visas på klockan, liksom loppets totala tid samt statistik för 
snabbaste, långsammaste och genomsnittligt varv. Maximal timingsgräns: 99 dagar 23 tim. 59 min. 59 sek.

1 sek. 1 sek.

1 sek.

Aktivera glaset Visning av lagrad 
varvtid

Använd 
tryckknapparna för 
att bläddra igenom 
statistiken

Använd 
tryckknapparna för 
att bläddra igenom 

varvtiderna

TOT: Total tid för loppet:

AVG: Genomsnittlig varvtid

FAS: Snabbaste varvtiden

SLO:  Långsammaste 
varvtiden

Visning av statistik 

Aktivera 
dataavläsningen

eller

eller

Anmärkning 1: Efter 1 tim. 
visas timindikatorn

Exempel:

1 tim. 31 min. 24 sek. 18 hundra- 
                      delar
Anmärkning 2: Efter ett dygn, visas 
hundradelar och dagar, timmar, 
minuter samt sekunder

Exempel: 

1 dag 4 tim.  24 min. 19 sek.

Avsluta avläsningsläget för 
lagrad data när som helst

Tillbaka till varvets 
tidsmätning
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T-TOUCH SOLAR E84

INDIVIDUELL TIDSMÄTNING (DELTIDER) > AVLÄSNING
Funktionen för individuella tider är en tidsmätningsfunktion för att mäta den totala lopptiden för upp till 99 deltagare i samma klockade tävling.  
Till exempel: mätning av sluttiden för flera löpare i ett 100 meters lopp.
VIKTIGT: Lagrade data (varvtider, se sid. 13 eller individuella tider, se sid. 14) raderas när du startar en tidsmätning från noll. Endast LAP- och 
SPLIT-tiderna lagras i minnet. För att kunna välja SPLIT-tidsmätningsfunktionen, måste du nollställa LAP-tidsmätningstiden.

Aktivera glaset Visning  
av individuella tider 

Nollställ tidsmätning 
av individuell tid

Sluttiderna lagras tills 
kronografen startar om

Stoppa tidsmätningen 
av individuella tider 

när den sista löparen har 
sprungit klart

Anmärkning 1: 
Efter 1 timme, visas 

timindikatorn 
(se sid. 14) 

Anmärkning 2: Efter ett 
dygn, visas hundradelar 

och dagar, timmar, 
minuter samt sekunder 

(se sid. 14)

Registrera sluttiden för 
upp till 99 löpare

Den registrerade 
varvtiden blinkar i  

10 sekunder medan den 
totala förflutna tiden 
fortsätter att visas i 

bakgrunden

Starta tidsmätning  
av individuell tid

1 sek. 1 sek.

1 sek.

1 sek.

1 sek.

INDIVIDUELL TIDSMÄTNING (INDIVIDUELLA TIDER) > AVLÄSNING AV LAGRADE DATA
Alla tider som mäts av funktionen för individuella tider lagras och kan visas på klockan. 
Maximal timingsgräns: 99 dagar 23 tim. 59 min. 59 sek.

1 sek. 1 sek.

Aktivera glaset Visning av lagrade 
individuella tider

Använd tryckknapparna för att bläddra 
igenom de individuella tiderna

Anmärkning 1: Efter 1 tim. visas 
timindikatorn

Aktivera 
dataavläsningen

eller

Exempel: 1 tim. 31 min. 24 sek. 18 hundra- 
             delar
Anmärkning 2: Efter ett dygn, visas  
hundradelar och dagar, timmar, minuter  
samt sekunder

Exempel: 1 dag 4 tim.  24 min. 19 sek.

1 sek.

Avsluta avläsningsläget för 
lagrad data när som helst

Tillbaka till tidsmätning av 
individuella tider
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T-TOUCH SOLAR E84

COMPASS (KOMPASS) > AVLÄSNING
Minutvisaren pekar på norr, med hänsyn tagen till inklinationsvinkeln. I kompassläge visar den digitala displayen vinkeln mellan 
klockan 12 och minutvisaren. 

1 sek.

1 sek. 
eller 
2 sek.

Aktivera glaset Visning av kompass Kalibrering av kompassen från 
användarens sida  

(se sid. 16)

Tillbaka till visningen av 
kompassen

COMPASS (KOMPASS) > INSTÄLLNING AV DEN MAGNETISKA MISSVISNINGEN

Visning av kompass : + 1 grad åt öst
: + 1 grad åt väst

Bekräfta inställningen

eller eller

Indikation (1 sek.)  
och inställningsläge  

(2 sek.) för den magnetiska 
missvisningen

Visning av azimuth-riktningen 
(se sid. 15)

Anmärkningar

N: Norr
NW: Nordväst
W: Väst
SW: Sydväst
S: Syd
SE: Sydost
E: Öst
NE: Nordost

Exempel: 1 tim. 31 min. 24 sek. 18 hundra- 
             delar
Anmärkning 2: Efter ett dygn, visas  
hundradelar och dagar, timmar, minuter  
samt sekunder

AZIMUT-AVLÄSNING (AZIMUTH) > 
I kompassläget, gör din T-TOUCH att du kan definiera och följa azimut. För att göra det, behöver du bara ställa in azimut-värdet och rikta in 
klockan med pilarna. Klockaxeln 6-12 indikerar riktningen man ska ta.

2 sek.

a) Vrid klockaxeln 6-12 till  
höger för att rikta in klockan  

12 med azimut-riktningen

c) Klockaxeln 6-12 är inriktad  
med azimut-riktningen

300°

AZIMUT (AZIMUTH) > INSTÄLLNING AV AZIMUT-RIKTNINGEN

Azimut-riktningsvisning : öka azimut med 1°
: minska azimut med 1°

Bekräfta inställningen och 
gå tillbaka till visningen av 

azimut-riktningen 

eller eller

Azimut-riktningens 
inställningsläge

Azimut-riktningsdisplay b) Vrid klockaxeln 6-12 till  
vänster för att rikta in klockan  

12 med azimut-riktningen
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T-TOUCH SOLAR E84

COMPASS (KOMPASS) > KALIBRERING

Visning av kompasskalibreringen Aktivera kalibreringsläge – glaset är inaktiverat 
under kalibreringen

b) Kalibreringen misslyckades – gör om 
kalibreringen

Tillbaka till visningen av kompassen

Vrid klockan mer än ett helt varv på ett 
horisontellt underlag (t.ex. ett bord) i ett 

område utan magnetiska störningar och med en 
rotationshastighet på cirka 30° per sekund.

Total tidsåtgång: Max. 20 sekunder 

a) Kalibreringen lyckades – data har minneslagrats

2 sek.

Kompass

I kompassläget, indikerar din T-TOUCH SOLAR 
E84 norrläget med hänsyn tagen till den mag-
netiska missvisningen. 

Kompassförklaringar

De vertikala linjerna (meridianerna) på jorden sammanstrålar vid den geo-
grafiska nordpolen (Ng) och visar riktningen mot denna. Nålen på en vanlig 
kompass visar riktningen mot den magnetiska 
nordpolen (Nm). Vinkeln (α) mellan riktningarna 
Ng och Nm kallas för magnetisk deklination. 
Den magnetiska deklinationen beror följaktligen 
på vilken plats på jorden man befinner sig på. 
Dessutom flyttar sig den magnetiska nordpolen 
hela tiden. Den magnetiska deklinationen beror 
alltså även på datumet. När det korrekta värdet 
(enligt plats och datum) för inklinationsvinkeln 
är inställt (se inställningsmetoden på sid. 15), 
anger minutvisaren på din T-TOUCH SOLAR E84 
riktningen mot geografiskt norr (Ng). Genom att ställa in inklinationsvinkeln till 
0, indikerar din T-TOUCH SOLAR E84 magnetiskt norr (Nm). Värdena och datu-
men för den magnetiska deklinationen anges på topografiska kartor och kan 
även återfinnas med hjälp av särskilda program på Internet.

För hela världen:http://www.ngdc.noaa.gov/

Azimut
I azimut-läget, indikerar din T-TOUCH den azimut-riktning du bör ta.

Azimut-förklaringar
Azimut är den horisontella vinkeln 
mellan ett föremåls riktning och 
geografiskt norr. Azimut mäts uti-
från norr i grader från 0° till 359° 
(t.ex. öst = 90°). I azimut-läget, 
sänder T-TOUCH ut en signal när 
axeln för klockan 6-12 av klockan 
är inriktad med azimut-riktningen 
som ställts in.

Klockan 12 representerar azimut-riktningen som gäller sann norr.

Anm. 1
För att få en korrekt indikering av norr är det mycket viktigt att hålla klockan så 
horisontellt som möjligt.

Anm. 2
Precis som med en vanlig kompass bör man und-
vika att använda klockans kompassfunktion nära 
metallföremål eller magnetiska föremål. Om du är 
tveksam kan du ställa in kompassen igen.

Tekniska data för funktionen
Noggrannhet:  ± 8°
Gradering:   2°

COMPASS (KOMPASS) > ORDBOK 

Azimut
315o

Riktning

Azimut
315o
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ALARM (LARM) > AVLÄSNING

Aktivera glaset Visning av larm 1 Visning av larm 2

De 2 larmen är förbundna med tiden T1. Ett larm varar i 30 sekunder utan att upprepas. När det inställda klockslaget uppnås kan 
du stänga av larmet genom att trycka på en av tryckknapparna.

1 sek.

Larmet ljuder Stänga av larmet

eller

eller

Stänga av larmet

ALARM (LARM) > INSTÄLLNING

Visning av larm 1 eller 2 Välj larmläge

AV: inaktiverad

PÅ: aktiveras varje dag

WK: aktiveras på vardagar 
(se sid. 8)

W-E: aktiveras på helgen 
(se sid. 8) Aktivering av läget 

timinställning

Validering av timinställningen 
och aktivering av läget för 

minutinställning

Validering av 
minutinställningen

: ökning 1 minut
: minskning 1 minut

1 sek.

2 sek.

: ökning 1 timme
: minskning 1 timme

ellereller eller

Larmet kan programmeras för att ljuda under helgen eller endast på vardagar (se sid. 8). 
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TIMER (NEDRÄKNING) > AVLÄSNING

Aktivera glaset Visning av nedräkning Start eller stopp av 
nedräkningen

Återladda det senaste 
värdet från och med 

nedräkningen

Nedräkningen 
ger ifrån sig ett 
ljud så snart den 

når 0

Summer varje 
sekund under 
de sista fem 

sekunderna av 
nedräkningen

Stoppa summern med hjälp 
av en av tryckknapparna

Mätområde: 99 dagar 23 tim. 59 min. 59 sek.

1 sek.

1 sek.

eller

eller

TIMER (NEDRÄKNING) > INSTÄLLNING

Skifta till läget för 
inställning av dag

Visning av nedräkning

Validering av 
timinställningen och 

aktivering av läget för 
minutinställningen

Validering av timinställningen 
och aktivering av läget för 

sekundinställningen

: ökning 1 minut
: minskning 1 minut

: ökning 1 dag
: minskning 1 dag

Bekräfta inställningen

Mätområde: 99 dagar 23 tim. 59 min. 59 sek.

2 sek.

eller

eller

eller

: ökning 1 sekund
: minskning 1 sekund

Bekräfta inställningen 
och skifta till läget för 

inställning av timmar

: ökning 1 timme
: minskning 1 timme

eller

eller

eller

eller

eller
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T-TOUCH SOLAR E84

REGATTA (REGATTA) > AVLÄSNING

Starta nedräkningenVisning av 
regattanedräkning

Stoppa nedräkningen eller 
tidsmätningen

Här: 1 tim. 4 min. 22 sek.

Återställ ursprungsvärdet

Regatta-funktionen har en nedräkning från 0 till 10 minuter för att mäta uppstartstiden för en regatta. När nedräkningen når nollvärdet, 
skiftar klockan till tidsmätningsläge för loppet. 

1 sek.

1 sek.

1 sek.

1 sek.

Nedräkningen avslutas och 
klockan går automatiskt in i 
tidsmätningsläget

Dagarna, timmarna, 
minuterna, sekunderna och 
hundradelarna visas på 
LCD-skärmen

Synkronisera med 
startsignalen

REGATTA (REGATTA) > INSTÄLLNING

InställningslägeVisning av  
regattanedräkning

2 sek.

Bekräfta inställningen

eller eller

: ökning 1 minut
: minskning 1 minut
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T-TOUCH SOLAR E84

REGATTA > ORDLISTA

Regatta
En regatta är en tävling mellan två eller flera båtar, oftast segelbåtar.

Den omfattar flera steg och börjar med en startprocedur som kan vara upp till 10 minuter, under vilken alla 
båtar som tävlar i regattan måste förbli bakom startlinjen. Eftersom båtarna är i konstant rörelse bakom denna 
linje, är målet att vara så nära startlinjen som möjligt när nedräkningen är klar för att få en fördel vid starten.  
Genom startproceduren, informeras regattadeltagarna om tiden som är kvar till startsignalen med kanon-
skott. För att maximera dina chanser till en flygande start, kan du synkronisera din T-TOUCH SOLAR E84 med  
kanonskotten.

När nedräkningen är klar, börjar loppet och alla deltagare måste följa en kurs som är markerad av bojar runt 
vilka de måste segla på väg mot slutlinjen. Båten som först tar sig igenom banan vinner regattan.

Beskrivning av funktionen
Din T-TOUCH SOLAR E84 har försetts med en särskild nedräkningsfunktion för regattor som kan ställas in på ett 
värde mellan 0 och 10 minuter och används under regattans startprocedur. Klockan piper tre gånger i slutet av 
varje minut, två gånger var tionde sekund under den sista minuten, en gång under de sista nio sekunderna och 
till sist fem gånger för att markera tävlingens start när nedräkningen når noll.

Dessutom kan du under nedräkningen synkronisera din T-TOUCH SOLAR E84 med kanonskotten genom att  
använda tryckknappen "-". Klockan synkroniseras då till närmaste minut.

När nedräkningen når noll, skiftar den automatiskt till tidsmätningen av ett lopp och indikerar dagar, timmar, 
minuter och sekunder som förflutit på LCD-skärmen. 

Snabb kontinuerlig inställning
När du ställer in klockan, kan du trycka på tryckknappen och hålla den intryckt 
för att skifta till snabbt kontinuerligt inställningsläge, i vilket displayen rör sig 
snabbare än i icke-kontinuerligt läge eller läge med normal hastighetsinställning.  
För att lämna det accelererade kontinuerliga inställningsläget måste man släp-
pa upp tryckknapparna i 1 sekunder för att kunna fortsätta i ett långsammare  
inställningsläge.

Ljuskällor
Undvik att utsätta klockan för en ljuskälla på kort avstånd (≤ 20 cm). 
Försök aldrig att påskynda uppladdningen av ackumulatorn på detta sätt.

PROBLEM MED GIVARNA

5 sek.

När en funktion väljs och visningen raderas beror det antagligen på att den valda 
funktionens givare är i olag.

Fel: visningen raderas Återgång till tidsvisningen T1

Om så är fallet, kontakta din närmaste återförsäljare.

VARNINGAR
Batterityp: ackumulator av typen ML2016.

Ett lätt tryck på tryckknapparna och en lätt beröring på glaset räcker för att  
aktivera funktionerna i din T-TOUCH SOLAR E81. Alltför hårdhänt hantering kan 
skada klockan.

Displayens belysningsstyrka minskar när visarna är i rörelse. 

Vattentäthet

T-TOUCH SOLAR E81 är vattenskyddad ner till 10 bar (100 m/330 fot) vid  
25 °C/77 °F, men den är inte avsedd för sportdykning. Du får inte använda  
tryckknapparna när klockan är under vatten. Du kan inte aktivera någon funktion 
när glaset är i kontakt med vätska.

En klocka kan inte garanteras att vara vattentät permanent. Den kan  
påverkas av att tätningarna åldras eller vid plötsliga stötar mot klockan.  
Vi rekommenderar att du kontrollerar din klockas vattentäthet en gång om året 
hos en godkänd TISSOT® servicecenter.

VÅRD OCH UNDERHÅLL
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T-TOUCH SOLAR E84

Temperatur
Utsätt inte din klocka för plötsliga temperaturförändringar (t.ex. direkt solljus  
och sedan neddoppning i kallt vatten) eller extrema temperaturer (t ex. på  
instrumentpanelen där den exponeras i direkt solljus).

Klockans funktionsomfång:  –5 °C till +55 °C/23 °F till 131 °F

Magnetiska fält
Utsätt inte din klocka för intensiva magnetfält som de som genereras av hög-
talare, mobiltelefoner, datorer, kylskåp eller andra elektromagnetiska apparater.

Chocker och stötar
Undvik termisk chock eller stötar eftersom de kan skada din klocka. Vid våld-
samma stötar, kontrollera din klocka hos ett certifierat TISSOT® servicecenter.

Skadliga produkter
Förhindra att din klocka kommer i kontakt med lösningsmedel, rengöringsmedel, 
parfym, kosmetiska produkter osv. eftersom de kan skada armbandet, boetten 
eller tätningarna.

Rengöring
Vi rekommenderar att du rengör din klocka regelbundet (utom läderarmbandet) 
med en mjuk trasa och en ljummen tvållösning. Om klockan har befunnit sig i 
saltvatten, sköljer du den i kranvatten och låter den torka helt.

SERVICE
Liksom med alla precisionsinstrument måste en klocka få regelbundet underhåll 
för att fungera optimalt. Generellt rekommenderar vi att din klocka kontrolleras 
vart 3:e-4:e år av din certifierade TISSOT®-återförsäljare eller servicecenter.  
Observera dock att beroende på klimat och användningsvillkor kanske intervallen 
måste kortas av. För att du ska få bästa möjliga service och underhåll och behålla 
en giltig garanti bör du alltid vända dig till en godkänd TISSOT®-återförsäljare 
eller servicecenter.

Mer information finns i häftet "Internationell garanti – Serviceställen". 

Återvinning och behandling av uttjänta kvartsur*
Denna symbol betyder att produkten inte ska kastas bland  
hushållsavfall. Den måste lämnas in till en godkänd miljöstation.  
Genom att följa denna procedur bidrar du till att skydda miljön  
och människors hälsa. Att återvinna råmaterialet bidrar till att bevara 
naturresurser.

* giltig inom EU-länder och i länder med motsvarande lagstiftning.


