KÄYTTÖOHJE
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Sekuntilaskijaosoitin

OSOITIN KAAVIO
24 Tuntiosoitin

Minuuttilaskijaosoitin

Painin (A)
Minuuttiosoitin

Tuntiosoitin

Nuppi, asennot 0,1 ja 2
Painin (B)
Kalenteri

ESITTELY
•
•
•
•

Kellon aika.
Kalenteri.
Ajanotto 60 minuuttiin saakka.
Vesitiiviys, tarkista kellosta.

AIKAAN ASETUS
1. Nosta nuppi asentoon 2.
2. Nupista kääntämällä aseta kellon aikaan.
3. Aikaan asetuksessa huomioitavaa: Onko kyseessä aamu-, vai
iltapäivä. Kello vaihtaa päiväyksen joka toisella kierroksella. Eli
siirryttäessä aamupäivästä iltapäivään päiväys ei vaihdu.
4. Aseta kello noin kymmenen
minuuttia etuaikaan ja käännä sitten taaksepäin kello aikaan.
Paina nuppi asentoon 0 ja kello
alkaa käydä.
Kalenterin asetus
Huom. Kalenterin pikasiirtoa ei
tule käyttää klo 21 ja 02 välisenä
aikana. Tänä aikana kellon päivyrikoneisto on kytkeytynyt toimintaan.
Kalenterikiekossa on 31 päivämäärää. Niinä kuukausina kun
päiviä on alle 31, on kalenteri
kuun vaihtuessa asetettava oikeaan päivämäärään.
1. Nosta nuppi asentoon 1 ja nupista myötäpäivään kiertämällä
kierrä kalenterinäyttöön oikea päivämäärälukema.

2. Vastapäivään kiertämällä
aseta oikea viikonpäivä.
Paina nuppi asentoon 0 ja kalenteri on asetettu aikaan.

Kellon ollessa märkä, tai jos kello
on veden alla, ei kellossa olevia
painimia
saa painella.

AJANOTTO(chrono)

OSOITTIMIEN KOHDISTUS

Kello mittaa tehollista aikaa.
Kellonäytöllä maksimi aika on
59 minuuttia 59 sekuntia.
Ajanoton minimitarkkuus on 1
sekunti.
Ajanotto
1. Ajanotto käynnistyy ja pysähtyy A-painimesta.
2. Ajanotto nollaa B-painimesta.

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.
Kelloa, jossa ei ole kierrelukittavia nuppia ja painimia, sitä ei ole
suotavaa käyttää jatkuvasti uimistarkoituksessa.
Vesitiiviys ei tarkoita saunakestävyyttä.

Sekuntilaskija osoittimen kohdistus, nosta nuppi asentoon 2. Paina
A-paininta ja sekuntilaskijaosoitin
menee yhden pykälän eteenpäin.
Jos pidät painita pohjassa, niin
osoitin ”juoksee” eteenpäin.

PARISTON VAIHTO
Anna ammattitaitoisen kelloalan
ihmisen suorittaa pariston vaihto,
näin se tulee oikein suoritettua.

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.

