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OSOITINKAAVIO
Ajanoton sekuntilaskijaosoitin
Ajanoton minuuttilaskijaosoitin

Ajanoton 1/100
sekuntilaskijaosoitin
Painin A

Tuntiosoitin

Minuuttiosoitin
Asento 1
Asento 2

24-tuntiosoitin

Perusasento

Painin B

Kalenteri

Pikkusekuntiosoitin
Ajanoton minuuttilaskijaosoitin

ESITTELY

• Kellon aika osoittimilla
• Ajanotto 1/100 sekunnin tarkkuudella. Maksimi aika 59 min. 59 s.
99 sadasosaa.
• Kalenteri

AIKAAN ASETUS
Nupilla on kolme asentoa. Asennot
ovat 0, 1 ja 2.
Kun pikkusekuntiosoitin on klo 60:
n päällä, nosta nuppi asentoon 2.
Aseta kello noin 10 minuuttia etuaikaan ja sen jälkeen käännä kello
taaksepäin aikaan. Näin toimien
kellon osoittimille ei tule käyntiviivettä.
24-tuntiosoitinta katsomalla voidaan todeta, näyttävätkö kellon
osoittimet aamu- vai iltapäivää.
Kalenteri
Kellossa on päivyrin pikasiirto.
Nosta nuppi asentoon 1 ja aseta nupista kääntämällä oikea päivämäärä.
Huom.
Päivyrin pikasiirtoa ei saa käyttää
klo. 21 -01 välisenä aikana koska
kellon koneisto on alkanut vaihtamaan päiväystä. Tuona aikavälinä
pikasiirron käyttäminen saattaa
vioittaa päivyrikoneistoa.

AJANOTTO
Ajanotto käynnistyy A-painimesta
ja pysähtyy A-painimesta.
Ajanotto nollaa B-painimesta.
Ajanotto mittaa tehollista aikaa.
Kellonäytöllä maksimi aika on 59

minuuttia 59 sekuntia 99 sadasosasekuntia.
Ajanoton minimitarkkuus on 1/100
sekunti.
Ajanotossa huomioitavaa.
Kun ajanotto käynnistyy, niin pikkusekuntiosoitin menee 00 asentoon. Mikäli ajanmittaus jatkuu yli
61 sekuntia, niin tästä osoittimesta
tulee sekuntilaskijaosoitin.
Ajanoton ensimmäiset 61 sekuntia
klo 12 alapuolella oleva pikkuosoitin toimii sekuntilaskijaosoittimena,
jonka jälkeen se muuttuu minuuttilaskijaosoittimeksi.
Ajanoton ensimmäiset 61 sekuntia
keskisekuntiosoitin toimiin 1/100
sekuntilaskijaosoittimena. Tämän
jälkeen osoitin pysähtyy ja 1/100
sekuntien laskeminen tapahtuu kellon muistissa.
Pysäytä ajanotto A-painimesta. Paina A-paininta jälleen, sadasosasekunnit tulevat esille. Paina Bpainina ja ajanotto nollaa.

20 ATM/200 metriä. Kello kestää
laitesukelluksen.
Kelloa, jossa ei ole kierrelukittavia
nuppia ja painimia, sitä ei ole suotavaa käyttää jatkuvasti uimistarkoituksessa.
Vesitiiviys ei tarkoita saunakestävyyttä.
Kellon ollessa märkä, tai jos kello
on veden alla, ei kellossa olevia
painimia
saa painella.
Huom. Kellossa voi olla kierrelukittu nuppi.

OSOITTIMIEN KOHDISTUS
1. Nosta nuppi asentoon 2.
2. Aseta 1/100 sekuntilaskija osoitin kohdalleen A-paininta käyttämällä.
3. Aseta sekuntilaskija osoitin kohdalleen B-paininta käyttämällä.
4. Paina nuppi normaaliasentoon.

TAKUU
VESITIIVIYS
3 ATM/30 metriä. Kello kestää vesisateen aiheuttaman kosteuden. Ei
käsien pesua.
5 ATM/50 metriä. Kello kestää uimisen. Kello ei kestä sukeltamista.
10 ATM/100 metriä. Kello kestää
pinta sukeltamisen. Kello ei kestä
laitesukellusta.

Takuun ensiedellytys on asianmukaisesti täytetty takuutodistus.
Festina kelloilla on kahden vuoden
takuu. Takuu koskee tehdasvalmisteisia virheitä, ei itse aiheutettuja
vikoja tai luonnollisesta kulumisesta syntyneitä virheitä.
Takuu ei kata kellon lasia, eikä ranneketta.

