KÄYTTÖOHJE
Cal. 4120B
ESITTELY
Aika/ Päiväys
Tuntiosoitin, minuuttiosoitin, sekuntiosoitin
Iso kuukaudenpäivä kalenteri
Hälytys ja viiteaika
Pieni tuntiosoitin & pieni minuuttiosoitin.
Yleistä
Paristo 395 (927SW)
Käyntitarkkuus +20/ -10 sekuntia / kk

TOIMINTOKAAVIO

Minuuttiosoitin
Tuntiosoitin
Minuuttiosoitin pieni
Tuntiosoitin pieni

Nuppi
Painin

Sekuntiosoitin
Kalenteri

Hälytysaika

HÄLYTYSAJAN ASETUS

Hälytysaika

1. Paina paininta yli 2 sekuntia. Minuuttiosoitin
pieni menee minuutin eteenpäin. Hälytysajan
asetus kytkeytyy päälle. Saat pian 2piip ääntä.
2. Paina painia alle sekunti, minuuttiosoitin
menee minuutin eteenpäin. Yli 2 sekunnin
painallus saa minuuttiosoittimen
”juoksemaan” eteenpäin niin kauan aikaa,
kun painin on pohjassa.
Huom.
Mikäli hälytysaikaa ei muuteta 10 sekunnin
kuluessa päälle kytkemisen jälkeen, hälytys
kytkeytyy pois päältä ja kello antaa siitä yhden
piippauksen äänimerkin.

Painin

Hälytysaika
Nuppi

2 piip ääntä, hälytys on kytkeytynyt päälle.
1 piip ääni, hälytys on pois päältä.

Painin

AJAN & KALENTERIN ASETUS
Malli

Viiteaika

Sekuntiosoitin

*Aseta kellon ajaksi valittu aika (8:30
PM)

Nosta nuppi asentoon 2( kalenterin
pikasiirto).
Nupista kiertämällä etsi kalenterinäyttö päivämäärä 03.

Paina nuppi asentoon 1. Sekuntiosoitin
liikkuu jälleen ja hälytysaika tulee
taululle.

Nosta nuppi asentoon 3. Sekuntiosoitin pysähtyy. Myös viiteaika
muuttuu.

Huom.
Viiteaika ei ole muuttunut, joten kello
ei hälytä osoittimen näyttämässä ajassa. Huomio viiteajan asetus.
* Huomio AM/PM kellon rytmi.

Huom.
AM= Aamupäivä
PM= Iltapäivä

KALENTERIN PIKASIIRTO
Nosta nuppi asentoon 2.

Huom.
Hälytysaika voidaan asettaa enintään 12 tuntia
ennen haluttua hälytysaikaa.
Kello hälyttää 20 sekuntia. Jos paininta ei sinä
aikana paineta, niin kello hälyttää 2 minuutin
kuluttua uudelleen.
Painita painamalla hälytys kytkeytyy pois päältä.

Aseta kalenterinäyttöön valittupäivämäärä (04).

Kellossa oleva aika.
Asetettava aika

Kalenteri

HÄLYTYSAIKA PÄÄLLE/ POIS

VIITEAIKA
On aika, mikä ohjaa kellon hälytysaikaa. Se käy ainoastaan kellon muistissa.
Mikäli viiteaikaa ei ole synkronoitu kellon ajan kanssa, niin silloin kellotaulun
näytöllä oleva hälytysaika ei hälytä osoittimen näyttämän ajan mukaan.

Nuppia kiertämällä vaihda päivämäärä.
Viiteaika
Paina nuppi asentoon 1.
Huom.
Kalenterin pikasiirtoa ei tule käyttää klo
9PM—02AM välisenä aikana. Silloin
kalenterikoneisto on käynnistänyt päivämäärän vaihtamisen. Mikäli silloin käytetään päivyrin pikasiirtoa, niin se saattaa vioittaa kellon koneistoa.

VIITEAJAN ASETUS
1. Kun kello aika on asetettu, niin huomioi
viiteajan näyttö.
2. Mikäli se on eri, kuin kellon aika, niin
paininta käyttämällä aseteta viiteaikaan
sama aika, kuin kellon aika on.
3. Paina nuppi asentoon 1.
4. Aseta haluamasi hälytysaika.

Käyttöohje
Jaguar
Mov. 4220
Esittely
Perusaika
Kaksoisaika
Kalenteri
Kalenterin asetus

Osoitinkaavio
Minuuttiosoitin
Tuntiosoitin

Nuppi

Pieni tuntiosoitin

Kalenterin pikasiirto
1. Nosta nuppi asentoon II.

Nuppi
Pieni minuuttiosoitin
Painin
Sekuntiosoitin
Kalenteri

2. Nupista kääntämällä aseta
kalenteriin oikea päivämäärä.
3. Paina nuppi asentoon I.

Kaksoisaika & aikaan asetus

1. Paina ja pidä painin pohjassa noin 2 sekuntia. Kohta aikaan
asetusohjelma aktivoituu ja minuuttiosoitin hyppää minuutin
eteenpäin.
2. Alle sekunnin painalluksella minuuttiosoitin hyppää minuutin
kerrallaan eteenpäin.
3. 1-2 sekunnin painalluksella aika siirtyy tunnin eteenpäin.

Huom.
Vuorokausi on 24 tuntia ja kellon näyttö on 12 tuntia. Siksi kalenteria asettaessa on huomioitava se seikka, että näyttääkö kello aamu-,
vai iltapäivää. Tämän seikan huomioiminen saa kalenterin vaihtamaan päivää yöllä, eikä päivällä.
Kalenterin pikasiirtoa ei ole suotava käyttää klo 21 –02 välisenä
aikana. Kellon kalenterisiirtokoneisto on käynnistynyt.

Huom. Jos paininta ei paineta 10 sekuntiin aikaan asetusohjelma
kytkeytyy pois päältä.

Aikaan asetus
TAKUU
Takuun ensiedellytys on asianmukaisesti täytetty takuutodistus.
Candino 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.

1. Nosta nuppi asentoon III ja kello pysähtyy.
2. Aseta kello aikaan.
3. Paina nuppi asentoon I.
Huom. Kun sek.os. on 60, nosta nuppi asentoon III. Käännä osoittimet noin 10 min. eteenpäin ja sitten taaksepäin oikeaan aikaan.
Näin saat ”käyntiviiveen” poistettu ja osoittimet ”lähtevät” heti
liikkeelle, kun painat nupin asentoon I.

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.

