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Ajanoton käyttäminen

Minuuttilaskijaosoitin
A-painin
Tuntiosoitin

Vesitiiviyskaavio

1. Kytke ajanotto päälle käyttämällä B-paininta.
2. Ajanotto käynnistyy sekä pysähtyy A-paininta käyttämällä.
3. Ajanotto nolla B-paininta käyttämällä.
4. Paina B-paininta uudelleen, kello palautuu perusaika
toimintoon.

Vesitiiviyskaavio kaavio, jonka perusteella voi päätellä kellon vesitiiviyden.
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Kalenteri
3 ATM
30M (3 BAR)

B-painin

Sekuntilaskijaosoitin
1/20 sek. laskijaosoitin

5 ATM
50M (5 BAR)

Osoittimen kohdistus
Aikaan asetus
1. Nosta nuppi asentoon 2.
2. Nupista kääntämällä aseta osoittimet aikaan. Huom.
kello pysähtyy, kun nuppi nostetaan tähän asentoon.
3. Kun kello on asetettu aikaan, paina nuppi perusasentoon.
4. Kello alkaa käymään. Tätä voi hyödyntää kelloa asettaessa aikaan sekunnilleen.

Kalenterin asetus
1. Huom. Päivyrin pikasiirtoa ei suositella käytettäväksi
klo. 21:00—01:00 välisenä aikana. Kellon kalenterikoneisto on käynnistynyt ja pikasiirron käyttäminen tänä
aikana saattaa rikko kalenterikoneiston.
2. Nosta nuppi asentoon 1.
3. Päivyrin pikasiirtoa käyttäen aseta oikea päiväys näkyviin.

Ajanotto
Perusajassa 1/20 sek.os. toimii sekuntiosoittimena.
Ajanoton tarkkuus on 1/20 sekuntia. Huom. 1/20 sekuntiosoitin lakkaa liikkumasta minuutin ajan mittauksen jälkeen, mutta jatkaa mittausta kellon muistipiirissä. Kun
ajanotto pysäytetään, niin lukema tulee näkyviin.

Elektroniikka ohjaa sekuntilaskijaosoittimen sekä 1/20 sekuntiosoittimen nollausta. Tämän tähden se on kohdistettava uudelleen esim. silloin jos kello on saanut iskun, tai pariston vaihdon jälkeen.
1. Varmista ettei ajanotto ole käynnissä.
2. Nosta nuppi asentoon 2.
3. A-paininta käyttämällä kohdista sekuntilaskijaosoitin
oikealle paikalleen.
4. B-paininta käyttämällä kohdista 1/20 sekuntiosoitin oikealle paikalleen.
5. Paina nuppi perusasentoon.
6. Ajanoton osoittimet ovat nyt oikein.

10 ATM-20 ATM
100M-200M
(10 –20 BAR)

Ohjeita
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.
Police 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.

