KÄYTTÖOHJE
F6637

OSOITIN KAAVIO

TOIMINTA KAAVIO
Perus
aikanäyttö

Ajanotto

Toinen
aika

Sekunti-, sekuntilaskija– tai kuukausi näyttöosoitin

24-tuntiosoitin

Herätys

1/20 Sekuntilaskija osoitin

Tuntiosoitin

Minuuttiosoitin

Toiminnosta toiseen siirtyminen, nuppia kiertämällä
Herätys

ESITTELY
• Kellonaika.
• Kalenteri.
• Ajanotto.
• Toinen aikavyöhyke.
• Herätys.
AIKAAN ASETUS
(TME)
Nupista kiertämällä aseta
toiminto-osoitin tme merkin kohdalle. Nosta nuppi
asentoon 2. Keskisekuntiosoitin menee klo 12 päälle.
Nuppia hitaasti kiertämällä
minuuttiosoitin menee minuutin kerralla eteen/
taaksepäin. Nupin pikainen
pyöräytys saa osoittimet
siirtymään nopeasti eteen/
taaksepäin. Uusi pyöräytys
pysähdyttää osoittimien
liikkeen. Huomioi 24-tunti
osoittimen perusteella aamu/iltapäivä.

Toinen
aika

Kun kello on asetettu aikaan, paina nuppi alas.
KALENTERI
Toiminto-osoitin tme asennossa nosta nuppi asentoon
1.
Huom. Keskisekuntiosoitin
toimii kuukauden näyttämisen osoittimena. Klo
1=tammikuu jne.
Päiväyksen asettaminen.
Kierrä nuppia vastapäivään
yksi pykälä, niin päiväys
menee yhden päivämäärän
eteenpäin. Pikainen pyöräytys saa päivämäärään
vaihtumistoiminnon jatkuvaksi. Uusi pyöräytys lopettaa jatkuvan vaihtamistoiminnon.
Kalenteri ei huomioi karkausvuotta. Kun kalenteri
on asetettu, niin paina nuppi alas.

Ajanotto

Kuukausinäyttö

Perus
aikanäyttö

AJANOTTO (CHR)
Toiminto-osoitin chr asennossa. Ajanotto käynnistyy, pysähtyy ja nollaa Apainimesta.
Oikeanpuoleinen pikkutaulun osoitin toimii minuuttilaskija- ja 1/20 sek,
osoittimena.
Kun ajanotto on pysäytetty,
paina ja pidä B-painin pohjassa. Niin kauan kun painin on pohjassa kello näyttää 1/20 sekuntilukeman.
Ajanoton nollaus.
Paina ja pidä A-painin pohjassa yli 2 sekuntia, niin
ajanotto nollaa.
TOINEN AIKAVYÖHYKE (L-TM)
Ajanasetus toimii samoin,
kuin kellon aikaan asetuskin.

Toiminto-osoitin

HERÄTYS (ALM)
Nupista kiertämällä aseta
toiminto-osoitin alm merkin kohdalle.
A-paininta painamalla hälytys kytketään päälle/pois.
Herätysajan asettaminen
Nosta nuppi asentoon 2.
Nuppia kiertämällä voit
asettaa herätysajan. Ajan
asettaminen kytkee hälytyksen päälle.
TAKUU
Takuuaika on kaksi vuotta.
Takuun edellytys on oikein
täytetty takuutodistus.
Takuu kattaa ainoastaan
valmistusvirheet.
Takuu ei kata huolimattomuudesta, eikä muitakaan
itse aiheutettuja vikoja.

YLEISTÄ
Ennen kellon käyttöön ottoa, tai pariston vaihdon
jälkeen, osoittimien kohdistus kannattaa tarkastaa.
Toiminto-osoitin chr asennossa nosta nuppi asentoon
1.
Kaikkien osoittimien tulee
mennä yläasentoon ja päiväyksen numeroon 1.
Ellei näin tapahdu, niin
kellon muisti pitää nollata.
Muistin nollaus
Paina A ja B painimet yhtaikaa pohjaan ja pidä ne
pohjassa yli 2 sekuntia.
Kello antaa äänimerkin ja
muisti on nollattu.
Osoittimien ja kalenterin
kohdistus
Nuppi asennossa 1 kierrä
nupista, kuten kalenteria
asetuksessa mainitaan.

Kalenteriin haettava päivämäärä on num. 1.
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.
20 ATM/200 metriä. Kello
kestää laitesukelluksen.
Kellon ollessa märkä, tai
jos kello on veden alla, ei
kellossa olevia painimia

