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Osoittimien aikaan asetus
1) Vedä nuppi asentoon II, kun pikkusekuntiosoitin on 60 sekunninpäällä.
2) Aseta kello aikaan. Laita kello kaksi minuuttia edelle, näin jää aikaa
tehdä muut asetukset.
Numeronäytön aikaan asetus
Kellon herätys ja päivämäärä toimii numeronäytön mukaan.
1) Paina B-paininta, kunnes numeronäytön minuuttinäytön lukema on
sama kuin osoitinnäytön.
2) Paina C-paininta, kunnes numeronäytön tuntilukema lukema on sama
kuin osoitinnäytön.
3) D-painimella voi valita aikajärjestelmän.(Joko 12- tain 24tuntinäyttö.)
Päivämäärän asetus
1) Paina A-paininta ja siirryt päiväyksen asetukseen.
2) Paina B-painimesta päivämäärä
kohdalleen
3) Paina C-painimesta kuukausi kohdalleen.
4) Odota asettamasi ajan saapumista ja
paina nuppi perusasentoon.
Aikavyöhykkeen vaihto
1) Vedä nuppi asentoon I.
2) Kierrä nupista tuntiosoitin haluamaasi aikaan.
• Numeronäytön aikavyöhykkeen
vaihto tapahtuu C-painimesta.
3) Paina nuppi perusasentoon.
Herätyksen asetus
1) D-paininta painamalla siirryt herätyksen asetukseen.
2) Paina C-paininta siirtyäksesi herätyksen asetukseen. Tunnit alkavat
vilkkua.
3) Paina C-paininta, kunnes haluttu
tuntilukema on kohdalla.
4) Paina B-paininta, kunnes haluttu
minuuttilukema on kohdalla.
5) Palaa normaalinäyttöön painamalla
D-paininta.
6) Herätys kytketään päälle ja pois
pitämällä C-paininta pohjassa yli
sekunnin ajan.

Ajanotto
1) Paina A-paininta, ajanotto käynnistyy. Paina A-paininta, uudestaan ajanotto pysähtyy. Näin saadaan tehollinen aika. Paina Bpaininta, ajanotto nollaa.
Väli- ja loppuaika kahdelle
1) Paina A-paininta, ajanotto käynnistyy. Paina B-paininta, saat väliajan. Paina B-paininta uudestaan, kello ottaa kiinni väliajan
lukemiseen käytetyn ajan. Paina
A-paininta, uudestaan ajanotto
pysähtyy.
2) Paina B-paininta, kun ensimmäinen tulee maaliin. Paina Apaininta, kun toinen tulee maaliin.
Paina B-paininta, uudelleen ja
saat toisen loppuajan näkyviin.
Paina B-paininta, ajanotto nollaa.
Kierrosaika
1) Paina A-paininta, ajanotto käynnistyy.
2) Paina C-painimesta kierrosaika.
3) Paina C-paininta uudestaan, kello
ottaa kiinni lukemiseen käytetyn
ajan.
4) Paina A-painimesta, ajanotto pysähtyy.
5) Paina C-paininta, saat näkyviin
kaikkiin kierroksiin käytetyn ajan.
6) Paina B-paininta, ajanotto nollaa.

Kronografi osoittimien asetus.
Pariston vaihdon, ulkoisen-, tai toimintahäiriön takia osoittimet eivät
nollaudu oikein.
1) Vedä nuppi asentoon I.
2) A-painimella saadaan minuuttilaskijan osoitin kohdalleen.
3) B-painimella saadaan sekuntilaskijan osoitin kohdalleen.
4) D-painimella saadaan tuntilaskijan osoitin kohdalleen.
5) Paina nuppi perusasentoon.
Tätä toimintoa voi käyttää myös laskurina eri tilanteissa. Toiminto ei vaikuta kellon käyntiin.
Vesitiiviys
Kello kestää suihkua, uimista, snorkkelisukellusta tai muuta vastaavaa
kastumista.
Painimia ei saa käyttää kellon ollessa
veden alla. Kierrelukittava nuppi pitää
olla kierrelukittu.
Suositus
Huuhtele kello makealla vedellä aina,
kun olet käyttänyt sitä suolavedessä.
Takuu
Kellossa on 2 vuoden takuu ostopäivästä alkaen.
Takuu ei korvaa: mm. -rikkinäistä
ranneketta, pariston vaihtoa, käyttäjästä johtuvaa kellon rikkoutumista.

