HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PULSAR KARÓRÁHOZ
(CAL.: VD50, REF.: PS6…)

Jellemzők:
-

időkijelzés
óra-,
percmásodpercmutató
dátum
stopper: 1/10 mp-es pontosság

és

kis

A pontos idő beállítása:
1. Húzza ki a koronát (amikor a
másodpercmutató a 12-höz ért)
2. Állítsa be a pontos időt a korona
tetszőleges irányú forgatásával.
3. Nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe
(pontos időjelzésnél az óra 00 mp-ről
indítható)
Megjegyzés:
Soha ne állítsa a dátumot este 10 óra és hajnal
1 óra közötti mutatóállásnál, mert az a
naptárszerkezet meghibásodását okozhatja!
A percmutató beállításakor a foghézagok miatt
állítsa a mutatót 1-2 perccel a pontos idő elé,
majd onnan vissza a pontos időre.
A dátum beállítása:
1. Húzza ki a koronát az első kattanásig.
2. Forgassa a koronát addig, amíg a kívánt dátum megjelenik a dátumablakban.
3. Nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe. Az óra naptárszerkezete 31 napos beosztású, ezért a
rövidebb hónapok után (február, április) a helyes dátumot be kell állítani!
A stopper használata:
A stopper maximum 60 percig mér 0,1 másodperc felbontásban. A 12 óránál lévő kismutató mutatja
a másodperc törtrészét, a 6 óránál lévő kis körben az eltelt másodperceket, a 9 óránál lévő kiskör
pedig az eltelt perceket lehet leolvasni.
Húzza ki a koronát a második pozícióba. Az „A” gomb ismételt megnyomásával állítsa a 12 óránál
lévő kimutatót alaphelyzetbe. A „B” gombbal pedig a 6 és a 9 óránál lévő mutatókat pozícionálhatja
a megfelelő állásba. Ha a gombot lenyomva tartja, akkor a mutatók gyorsabban haladnak. Ha
készen van, tolja vissza a koronát az eredeti pozícióba.
-

A mért időt a stopper mutatói jelzik, melyek a központi mutatóktól függetlenül mozognak.
A stopper használata előtt győződjön meg róla, hogy a korona a normál
pozícióban/alaphelyzetben, a stopper mutatói a „0” pozícióban legyenek.
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A stopper használata a nyomógombok használatának sorrendjében:
1. Normál mérés:.
2.

A gomb
(indítás)

Összegző mérés: A gomb
(indítás)

A gomb
(megállítás)
A gomb
(megállítás)

A gomb
(újraindítás)

B gomb
(nullázás)
A gomb
(megállítás)

B gomb
(nullázás)

Elemcsere
Az óra működéséhez Seiko SR920SW miniatűr elem szükséges, melynek becsült élettartama
megközelítőleg 2 év. Amennyiben a stoppert naponta több mint 2 órán át használja, az elem
élettartama megrövidülhet. Mivel az elem az óra gyártásakor került behelyezésre, így az élettartama
várhatóan kevesebb mint 2 év. Elemcsere minden esetben szakszervizben történjen!

Kérjük, olvassa el és tartsa be a mellékelt jótállási füzetben leírt használati tanácsokat is!
Forgalmazza: TMC Kft. 1134 Bp., Csángó u. 4/b.
www.seiko.hu
e-mail: info@seiko.hu
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