Használati útmutató a SEIKO
ref. SSB (Cal. 6T63)
sorozatú karórához
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi használati útmutatót a használatbavétel előtt, s tartsa
mindig elérhető helyen.
Jellemzők:
- Idő/naptár
- 1/5 mp pontosságú stopper 60 perces időtartományban

A pontos idő beállítása
Húzza ki a koronát a második
kattanásig,
amikor
a
kis
másodpercmutató a 12-höz ér.
Állítsa be a pontos időt a korona
tetszőleges irányú elforgatásával.
Nyomja
vissza
alaphelyzetbe.

a

koronát

 Ha a stopper mér és a korona ki van húzva a második kattanásig, a stopper folytatja a mérést.
 A 24 órás mutató az óramutatóval megegyezően lép.
 A dátum éjfélkor vált át. Az óramutató beállításánál ellenőrizzük a délelőtti/délutáni időszak
helyes beállítását a 24 órás mutató használatával.
 A perc megadásánál a mutatót a foghézagok miatt először tekerjük 4-5 perccel a beállítandó
érték elé, és onnan tekerjük vissza.
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A dátum beállítása
A dátum beállítása előtt győződjünk meg róla, hogy a pontos időt már beállítottuk.

1. Február illetve a 30 napos hónapok végén állítani kell a dátumon.
2. Ne állítsuk a dátumot este 9 óra és hajnali 3 óra közötti mutatóállásnál. Ellenkező
esetben meghibásodás történhet a szerkezetben.
3. Ne nyomjuk meg a B gombot, ha a korona az első kattanásig ki van húzva, mert akkor
az ébresztő mutatóit elállítjuk

A stopper beállítása
A stopper 1/5 pontossággal 60 perces időtartományban mér. 60 perc mérés után a stopper
automatikusan megáll.
A stopper használata előtt győződjön meg róla, hogy a stopper mutatói a „0 pozícióban” állnak.

Hogyan nullázzuk le a stoppert
Amikor a stoppermutatók mozognak:
1. Nyomjuk meg az A gombot a stopper megállításához.
2. Nyomjuk meg a B gombot a stopper nullázásához.
Amikor a stoppermutatók állnak:
1. Nyomjuk meg a B gombot a stopper nullázásához.
2

Előfordulhat, hogy az óra gombjait erősebben kell megnyomni más órákhoz képest.
Ez a stopper funkciónak köszönhető és nem hibajelenség.
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Forgalmazza: TMC Kft, 1134 Budapest, Csángó u.4/b. Tel.: 350-2063
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