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ANVÄNDNING

Din kronograf från MALM är en klocka som är framtagen med största 

noggrannhet och omsorg för material, kvalitet, design och prestanda. 

På MALM tror vi på betydelsen av att tillverka kvalitativa klockor och 

lägger därför stor del av vår tid på produktutveckling och 

kvalitetssäkring.

Vid daglig användning av Din MALM klocka kommer klockan att 

utsättas för olika typer av påfrestningar och stötar. Likt många andra 

avancerade klockor och mätinstrument trängs ett stort antal 

komponenter på väldigt liten yta. Det är därför viktigt att Du 

regelbundet ser över Din klocka, är rädd om den och inte utsätter den 

för onödiga och onormala påfrestningar. Klockan bör servas 

regelbundet och skall alltid trycktestas efter batteribyte. Sådan 

service och klockvård skall alltid utföras av MALM eller hos en 

urmakare för att garantivillkor skall gälla.

Navigeringsrelaterade beräkningar och generella beräkningar kan 

utföras genom att använda kronografens funktionalitet tillsammans 

med vridningen. Dessa beräkningar skall ses som ungefärliga 

referenser som komplement till mer tillförlitliga, digitala beräkningar. 

ATT TÄNKA PÅ

Vid användning utsätts Din klocka för naturligt slitage. Det gör att 

klockan får repor och märken med tiden. Det finns olika 

rekommendationer huruvida dessa repor och märken kan putsas och 

poleras bort. Vi rekommenderar att Du alltid vänder dig till MALM 

eller en urmakare vid rådfrågning om detta. Märken och repor i stålet 

är inget som garanti eller reklamation täcker, utan ses som naturligt 

slitage på en klocka och en konsekvens av att den har använts. 

Bär du din MALM klocka med läderband är det bra att känna till de 

aspekter som förkortar läderbandets livslängd. Trots att MALMs 

läderband är utav högsta kvalitet kommer dem, precis som andra 

läderprodukter, ha varierande livslängd beroende på hur dem 

används och vårdas med tiden. Utsätts Ditt läderband för exempelvis 

vatten, kosmetik och svett förkortas livslängden av Ditt läderband. 

Precis som andra värdefulla föremål skall Du behandla Din klocka 

med omsorg och försiktighet. Det är viktigt att Du inte utsätter 

klockan för onödiga slag och stötar, kemikalier, lösningsmedel, 

farliga gaser eller magnetfält. Din MALM klocka är designad för att 

fungera problemfritt mellan -5°C till +50°C.
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