
Instruktion TIMEX  IQ DEPTH 
 

 
 
Vi hänvisar till sidorna 63-66 i TIMEX instruktionsbok. 
 
TEMPERATUR 
Temperatursensorn är alltid på och gör en avläsning var sextionde sekund. Temperaturen indikeras av 
den nedre högra visaren med skala. (se sid. 63) 
 
När klockan bärs på handleden, påverkas temperatursensorn av kroppstemperaturen. För mer exakt 
avläsning, ta av klockan från handleden. 
 
DJUPSENSORN PÅ/AV 
Sensorn är normalt av, och måste sättas på manuellt innan kontakt med vatten. Tryck och släpp knapp 
B (se sid. 63) för att aktivera sensorn. Den fjärde mittvisaren flyttar sig från ”OFF”-läge (kl. 6) till kl 12-
positionen och börjar mäta var femte sekund. Allt eftersom djupet ökar kommer den fjärde visaren att 
visa på det aktuella djupet på djupmätarskalan. Om avläsaren står mellan 0 och 2 meter (0-6 feet) i mer 
än 5 minuter stängs sensorn av automatiskt. För att stänga av djupmätaren manuellt, tryck in knapp B i 
två sekunder. Den fjärde mittvisaren kommer att flytta sig till ”OFF”-läget (kl. 6).  
 
TA FRAM MAXDJUP/LÄGSTATEMPERATUR  
Skruva upp kronan och dra ut till mittpositionen. Centervisarna samt nedre visarna kommer att flyttas 
till att visa uppmätta maxdjup samt uppmätta lägstatemperatur. Om klockan ännu inte använts så skall 
visarna peka på 0 meter/feet samt 0grader/32grader Farenheit. Kronan måste skruvas åt igen innan 
kontakt med vatten.  
 
VISNING AV BATTERINIVÅ 
Klockan bestämmer batterinivån och visar användaren statusen synligt genom följande alternativ: 
NORMAL LEVEL, BATTERY LOW LEVEL och REPLACE BATTERY LEVEL. Varje alternativ visas genom 
sekundvisarens rörelse.  
 
För NORMAL LEVEL flyttar sig sekundvisaren ett steg för varje sekund, vilket är dess normala rörelse. 
 
För BATTERY LOW LEVEL flyttar sig sekundvisaren bara varannan sekund med två intervaller. Det 
rekommenderas att batteriet byts ut vid denna indikering.  
 
För REPLACE BATTERY LEVEL flyttar sig sekundvisare bara var femte sekund med 5 intervaller. I detta 
läge kan inte dykläget aktiveras och användaren måste byta batteriet omgående. 


