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KÄYTTÖOHJE
MCR60
ESITTELY
· Kellon aika osoittimilla
· Digital-kello ohjaa kalenteria, sekä herätyksiä.
· Esiohjelmoitu 30 paikkaa ja
niiden aikavyöhykkeet.
· Kalenteri.
· Kaksi erillistä herätystä.
· Ajanotto.
· Lyhytaikamittari.
· Vyöhykeasetus
AIKAAN ASETUS (TME)
Osoittimen aikaan asetus
Kun keskisekunti osoitin on
klo. 12 päällä. Nosta nuppi
asentoon 2. Nupista kääntämällä aseta osoittimet aikaan.
Aikaan asetuksessa on kääntää osoittimet noin 10 minuuttia etuaikaan ja sen jälkeen taaksepäin oikeaan aikaan. Näin osoittimet alkavat
heti näyttää aikaa ja osoittimien liikkeelle ”lähtöviive”
jää pois.

Digital-puolen
aikaan asetus
Aikaan asetus yleistä.
Digital-näyttöön voi valita
30:sta eri paikallisajasta näyttöön ajan. Jokaiselle paikalle
voi valita kesäajan. Kesäajan
näytön tunnus on S.T.. Tästä
poikkeuksena on maailman
perusaika UTC, siinä ei kesäaikaa käytetä. Suomessa käytettävä aika on sama, kuin
IST=Istanbul, tai CAI=Cairo.
B-painimella valitaan näyttöön aikaan asettava kohde.
Aikaan asetus
Aika näytössä, paina ja pidä
B-painin pohjassa yli kaksi
sekuntia, Kesäaika päällä tai
pois päältä alkaa vilkkua. Apainimella voit muuttaa kellossa olevan asetuksen, jos et
halua muuttaa sitä, paina Bpaininta uudelleen. Sekunnit
aktivoituvat aikaan asetusta
varten. B-painimella valitaan
aikaan asetettava kohde ja Apainimella valitaan haluttu lukema.

Kun asetukset on tehty, paina
B-paininta uudestaan. Aika
on asetettu.
Kalenterin asetus yleistä
(CAL)
Kalenteri on ohjelmoitu vuodet 1955-2099.
Kalenteri pitää asentaa vain
yhden paikan mukaan, se siirtää tiedot muihin paikkoihin.
Kalenterin asetus
Kalenterinäytössä, paina ja
B-painin yli kaksi sekuntia
pohjassa. Kalenteri aktivoituu
asetusta varten. B-painimella
valitaan asetettava kohde ja
A-painimella haluttu lukema.
Kun asetukset on tehty, paina
B-paininta uudestaan. Kalenteri on asetettu.
Herätykset yleistä (AL1,
AL2)
Herätykset ovat erilliset. Herätykset ovat sidoksissa siihen kellonaikaan, mikä on
näytössä. Herätysnäytössä Apainimella herätys kytketään
päälle/pois.

Herätysajan asettaminen
Herätysaika näytössä, paina
ja B-painin yli kaksi sekuntia
pohjassa, herätys aktivoituu
asettamista varten. Bpainimella valitaan asetettava
kohde ja A-painimella haluttu
lukema. Kun asetukset on
tehty, paina B-paininta uudestaan ja herätys on aktivoitunut asettamaasi aikaan.
Ajanotto (CHR)
Ajanottonäytössä ajanotto
käynnistyy ja pysähtyy Apainimesta. Väliaika ja nollaus tapahtuvat B-painimesta.
Pisin ajanmittaus jakso on 23
tuntia 59 minuuttia ja 59 sekuntia. Väliaika on näytössä
10 sekunnin ajan. Kellolla voi
ottaa sekä tehollista ja väliajallista ajanottoa.
Taustavalo ei toimi ajanoton
aikana, tämä säästää kellon
paristoa.
Lyhytaikamittari (TMR)
Lyhytaikamittariin voit asettaa ajan 1-99 minuuttia, jonka
kulutta kello hälytyttää.

B-painimella valitaan haluttu
lukema, A-painimella ajanmittaus käynnistetään ja pysäytetään. Kesken toiminnan
sen voi käynnistää alusta painamalla B-paininta.
Aikavyöhyke asetukset
(SET)
Aikavyöhyke asetukset näytössä voit valita aktiivisiksi
kaikki 30 paikkaa, tai vain
osan niistä. Jokaiselle niistä
voi asettaa erillisen ajan kesäajalla, tai ilman.
Paikan valinta käyttöön/pois
Paina B-paininta valitun paikan kohdalla yli kaksi sekuntia. On/Off aktivoituu muutettavaksi. Muuttaminen tapahtuu A-painimella.
Myös kesäajan päälle/pois
kytkennän voi suorittaa samalla. Paikka tunnuksen
välkkyessä ja aktivoinnin jälkeen paina B-paininta uudestaan ja A-painimella voit valita kesäajan päälle/pois.
Paluu normaali näyttöön tapahtuu C-painimella.

VESITIIVIYS
10 ATM/100 metriä. Kello
kestää pinta sukeltamisen.
Kello ei kestä laitesukellusta.
Kellon ollessa märkä, tai jos
kello on veden alla, ei kellossa olevia painimia
saa painella.
Huom.!
Vesitiiviys ei tarkoita saunakestävyyttä. Kelloa ei ole tarkoitettu kestämään sellaisia
lämpötilavaihteluja johon se
joutuu saunaolosuhteissa.
Kellon käyttäminen saunassa
saattaa vioittaa kelloa.
TAKUU
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.

