HASZNÁLATI UTASÍTÁS A Ref. SNJ sorozatú
SEIKO DIGITÁLIS KARÓRÁHOZ
(Cal. H024)

Az óra funkciói:
- idő, dátum kijelzés
- stopper 100 órás időtartamban
- 1/1000 mp pontossággal, részidőmérés
- időzóna, időátszámítás funkció
- ébresztő
A használati utasításhoz kérjük használja az idegen nyelvű útmutató képeit is!
A funkció között az „A” gomb ismételt megnyomásával tud váltani a következő sorrendben:
Idő/dátum (TIME) -> Stopper (CHR) -> Memória -> Visszaszámláló -> Ébresztő (ALARM).
Az óra számlapján a 8 és a 9 óra mellett találja meg a funkciót jelző ikont.

A pontos idő és a dátum beállítása
Az „A” gomb segítségével váltson az idő/dátum (TIME/CALENDAR) funkcióba.
-

Először minden esetben a digitális kijelzőn állítsa be a pontos időt, majd ezt követően
az analóg mutatókkal.
Győződjön meg arról, hogy az órája nyári vagy téli időszámítás szerint van beállítva.
Ezt a számlap bal alsó részén található ikon jelzi. Ha bekapcsolva van, akkor téli,
kikapcsolt állapotban nyári időszámítás szerint mutatja az időt. Váltáshoz nyomja meg
2-3 másodperc hosszan a „D” gombot. Ekkor a kijelzőn megjelenik/eltűnik az ikon és
ezzel egyidejűleg az analóg és a digitális kijelzőkön is előre-/visszaállítódik az idő 1
órával.

A pontos idő beállításához nyomja meg a „B” gombot 2-3 másodperc hosszan. Ekkor a
beállítandó érték villogni kezd. A „C” gomb segítségével lépkedhet a beállítandó értékek
között a következő sorrendben: másodperc -> perc -> óra -> nap -> hónap -> év -> 12/24 óra > az analóg mutatók, idő beállítása -> kijelző beállítása. A kiválasztott értékek állítását a „D”
gomb megnyomásával teheti meg.
A „D” gomb nyomva tartásával a értékek, mutatók gyorsabban változnak, forognak.
Ha elkészült, akkor nyomja meg a „B” gombot, így a villogás megszűnik.
Az óránkénti szignált a „C” gomb megnyomásával tudja be- és kikapcsolni. A szignál
állapotát a kijelzőn, az 5 óránál látható ikon mutatja.
A stopper
Állítsa az órát a stopper (CHRONO) funkcióba az „A” gomb segítségével. Ekkor a digitális
kijelzőn a CHR felirat olvasható, illetve a stopper által mért idő. Az analóg mutatók a pontos
idő perc és óra értékeit mutatják.
Mielőtt a stoppert indítaná, győződjön meg arról, hogy az óra nullázva van. Ha nem akkor a
„D” gomb megnyomásával tegye meg. A stoppert minden esetben a „C” gombbal lehet
indítani és megállítani és újraindítani. Részidőt úgy tud mérni, hogy a „C” gombbal elindítja a
mérést, majd a „D” gomb megnyomásakor olvashatja le az addig eltelt részidőt, miközben az
összidő folyamatosan megy tovább. A összesített idő megállításához ismét a „C” gombot
nyomja meg.
A stopper 100 órás időtartamban 1/1000 mp pontossággal képes mérni.
Részidő mérés:
A részidők méréséhez a „C” gombbal indítsa el a stopper funkciót, majd a „D” gomb ismételt
megnyomásával mérheti az egyes részidők, köridők idejét. Az utolsó köridő és a mérés
megállításához használja ismét a „C” gombot, a nullázáshoz pedig a „D” gombot nyomja meg.

Memória funkció:
Az első 100 kör illetve részidő automatikusan tárolódik az óra memóriájában, ami mind a
mérés alatt vagy után előhívható. Az „A” gomb megnyomásával mérés alatt előhívott értékek
mellett a villogó CHR felirat jelzi, hogy a stopper funkció továbbra is működésben van.
Ha a mérést követően nullázza a kijelzőt, a memóriában tárolt adatok továbbra is
megmaradnak.
Az „A” gomb segítségével válassza ki a memória RECALL funkciót. Ekkor a kijelzőn a
RCALL felirat látható. Ezt követően a „B” gomb segítségével válassza ki, hogy a köridőket
(LAP) vagy a részidőket (SPLIT) szeretné leolvasni a kijelzőről.
A „C” gomb ismételt megnyomásával olvashatja a legutoljára mért időket, a „D” gomb
megnyomásával pedig a legelőször mért időket olvashatja ki az óra memóriájából időrendben.
Az egyes kör/részidők számát a 9 óránál megjelenő szám mutatja 1-99-ig.

Visszaszámláló mód:
Az „A” gomb segítségével válassza ki a visszaszámláló (TIMER) módot. Ekkor a kijelzőn a
TMR felirat látható.
Nyomja meg 2-3 másodperc hosszan a „B” gombot, majd ha villogni kezd a kijelzőn látható
szám, akkor a „C” gombbal válassza ki a beállítandó értéket (óra, perc). A „D” gombbal
állítsa be a kívánt időt és a „B” gombbal azt rögzítse. A visszaszámlálót a „C” gombbal tudja
elindítani és leállítani, majd a „D” gombbal nullázni (ami ebben az esetben visszaállítja az
órát a korábban beállított visszaszámlálandó időre).

Az ébresztő
Állítsa az órát az ébresztési (ALARM) pozícióba az „A” gomb segítségével. Nyomja meg 2-3
másodperc hosszan a „B” gombot, ekkor kijelzőn látható érték villogni kezd.
A „D” gombbal válassza ki, hogy a az 1-es vagy 2-es ébresztési időt kívánja állítani. Ezután a
„C” gomb megnyomásával válassza ki a változtatandó értéket, amely ezt villogással jelzi. Az
értékeket a „D” gombbal tudja változtatni.
Ha készen van, akkor a „B gombot nyomja meg.
Az ébresztési funkciót a „C” gombbal tudja ki és bekapcsolni. Az funkció állapotát a ON
vagy - - felirat jelzi a kijelzőn.

A „C” gombbal mely értéket kívánja változtatni (óra -> perc -> város) és a „D” gomb
segítségével állítsa be a kívánt értéket. Ha készen van, akkor ismét nyomja meg a „B”
gombot.

Az elem élettartama
Az elem átlagos mellett kb. 2 évre elegendő energiát tartalmaz. Ha a digitális kijelzőn a
másodpercek normál idő funkcióban villognak, akkor a lehető legrövidebb időn belül
elemcserére van szükség. Javasoljuk, hogy egy új, gyári SEIKO elemre cseréltesse, mert csak
így lesz biztosított az óra további problémamentes működése.
Műszaki információk:
- Kvarc frekvencia:
- Pontosság
- Működési hőmérséklet:
- Mutatók meghajtása:
- Elem:
- IC (Integrált áramkör)

32,768 Hz
±15 másodperc/hónap normál hőmérsékleten (5-35 °C)
-10 - +60 °C
2 léptető motor
1 SEIKO SR1130W
1 C-MOS-LSI
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