KÄYTTÖOHJE
F6677
ESITTELY
• Kellonaika.
• Kolme erilaista esivalittua kilpailuun lähtötapaa.
• Osoittimien kohdistus.
• Lyhytaikamittari.
• Ajanotto.
• Herätys.
AIKAAN ASETUS
Ensimmäinen toimenpide on tarkistaa osoittimien kohdistus.
Paina M-paininta niin monta kertaa,
että toiminto-osoitin on osoittimien
kohdistustoiminto merkin päällä.
Mikäli kaikki osoittimet eivät ole
kohdistuneet kello 12 päälle, niin
kohdista osoittimet.
Osoittimien kohdistus.
Nosta M-painin asentoon 1.
A-painimella kohdistat sekuntiosoittimen.
C-painimella kohdistat minuutti- ja
tuntiosoittimen.
B-painimella kohdistat chr.min/
tmr.min kiekon klo 3:men kohdalla.
Osoittimen kohdistuksen jälkeen
siirrä M-paininta käyttäen toimintoosoitin kohtaan TME.
Nosta M-painin asentoon 1.
Paina A-paininta, niin sekunnit nollaantuvat.
Painimilla B/C asetetaan minuutit ja
tunnit aikaan. B-paininta käyttäen
osoittimet siirtyvät eteenpäin ja Cpaininta käyttäen osoittimet siirtyvät taaksepäin.
Kun kello on asetettu aikaan, paina
M-painin perusasentoon.
KILPAILU 1, 2,3
Ajanmittaus käynnistyy ja pysähtyy
A-paininta painamalla. Kelloon on
asetettu 10 minuutin lyhytaikamittausjakso. Tällöin kaikki ikkunat
ovat sinisiä. Kun 5 minuuttia on kulutut, ovat kaikki näytöt punaisia ja
kello antaa äänimerkin. Sen jälkeen
alkavat ikkunat muuttua valkoisiksi ja
kello antaa äänimerkin minuutin välein.
Kun kaikki ikkunat ovat valkoisia, niin
lähtö tapahtuu. Viimeisen minuutin

aikana kello antaa äänimerkin 10
sekunnin välein.

Viimeiset 10 sekuntia kello antaa
äänimerkin sekunnin välein.
Ajanmittauksen jälkeen ajanotto
käynnistyy. Lisä ohjeita löytyy
käyttöoppaasta.
LYHYTAIKA MITTARI (TMR)
Siirrä M-paininta käyttäen toiminto-osoitin TMR kohtaan.
Ajanmittaus käynnistyy ja pysähtyy
A-paininta käyttämällä. C-paininta
painamalla asetettu aika palautuu.
Ajanasettaminen
TMR asennossa nosta M-painin
asentoon 1. B-painimella asetetaan
aikaa eteenpäin ja C-painimella aikaa taaksepäin.
Kun haluttu aika on asetettu, paina
M-painin perusasentoon.
AJANOTTO (CHR)
Siirrä M-paininta käyttäen toiminto-osoitin CHR kohtaan.
Ajanotto käynnistyy ja pysähtyy Apainimesta.
Ajanotto nollaa C-painimesta.
Väliajallinen ajanotto
Käynnistä ajanotto A-painimesta.
Saat väliajan painamalla C-paininta.
Ajanotto jatkaa kellon muistissa.
Muutaman sekunnin kuluttua sekuntiosoitin jatkaa ajan näyttämistä
kellotaululla.
Paina A-paininta ja ajanotto pysähtyy ja Ajanotto nollaa Cpainimesta.
Loppuaika kahdelle.
Käynnistä ajanotto A-painimesta.
Kun ensimmäinen tulee maaliin

paina C-paininta ja kun toinen tulee
maaliin paina A-paininta. Ajanotto
nollaa C-painimesta.
HERÄTYS (ALM)
Siirrä M-paininta käyttäen toiminto-osoitin ALM kohtaan.
Hälytyksen päälle/pois kytkentä.
Herätysajan muuttamisen aktivointi
(M-painimen nostaminen asentoon
1) kytkee herätyksen päälle.
Kun M-painin on asennossa 1, voidaan A-paininta käyttäen kytkeä
herätys päälle/pois.
Herätysajan asettaminen.
ALM asennossa nosta M-painin
asentoon 1. B-painimella asetetaan
aikaa eteenpäin ja C-painimella aikaa taaksepäin.
Kun haluttu aika on asetettu, paina
M-painin perusasentoon.
TAKUU
Takuuaika on kaksi vuotta. Takuun
edellytys on oikein täytetty takuutodistus.
Takuu kattaa ainoastaan valmistusvirheet.
Takuu ei kata huolimattomuudesta,
eikä muitakaan itse aiheutettuja vikoja.

