HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ
(CAL.: W863, REF.: PV4…)

Jellemzők:
-

-

pontmátrixos, folyadékkristályos kijelző
idő/dátum
stopper memória funkcióval
visszaszámláló funkció
ébresztő: napi 3 ébresztés állítható be
világidő funkció (GMT)
világítás (LED panel)
automata megvilágítás

Funkciók/módok közötti váltás:
1. A kívánt mód/funkció kiválasztásához nyomja meg és több
mint 2 másodpercig tartsa lenyomva az A gombot
2. Az A gomb többszöri megnyomásával a funkciók a következő
sorrendben változnak a digitális kijelzőn:
Idő/naptár (TIME)  Stopper (CHRONO)  memória (REC)  visszaszámláló (TMR) 
ébresztő (AL) világidő (GMT)  idő/naptár (TIME)
Világítás: Nyomja meg a D gombot, így a kijelző 2 másodpercig világít.
Auto megvilágítás:
Ha a D gombot minden módban több mint 2
másodpercig megnyomjuk, az automatikus
megvilágítást be tudjuk állítani vagy törölni.
Az automatikus megvilágítást nem lehet
beállítani vagy törölni abban az esetben, ha
valamelyik beállítás kijelzője látható.

IDŐ/NAPTÁR FUNKCIÓ (TIME mód):
Az időt és a dátumot csak egyszer kell beállítani a helyi idő szerint idő/naptár módban, a világidő
funkcióban (GMT) automatikusan beállítódik 33 város pontos helyi ideje. A naptár szintén
automatikusan állítódik be, beleértve a szökőévet is egészen 2058-ig.
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Nyomja meg az A gombot az idő/naptár (Time/Calendar) funkció megjelenéséig.

A pontos idő beállítása:
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az A gombot 2 másodpercig az idő/naptár funkció megjelenéséig
(TIME) a város helyi idejének beállításához.
2. Nyomjuk meg az E gombot! Ekkor az alábbi sorrendben lehet beállítani a kívánt értékeket. (A C
gombbal egyet fel, a B gombbal egyet visszafelé lépünk)
város  DST (nyári időszámítás  másodperc  perc  óra  dátum  hónap  év  12/24
órás kijelzés  kontraszt  város és így tovább
3. Ha beállítottuk a kívánt értékeket, nyomjuk meg az A gombot, mellyel visszalépünk az
alaphelyzethez. (normál mód)
A standard idő és a nyári időszámítás közötti váltás beállítása:
Ha a nyári időszámítás érvényes a kiválasztott városra, nyomja meg az E gombot.
Az E gomb megnyomásával a város helyi ideje és a nyári időszámítás ideje között lépkedünk.

A jelzőhang beállítása:
1. Nyomja meg a C gombot a jelzőhang be- vagy
kikapcsolásához.
A jelzőhang demonstrációjaként egyidejűleg
nyomja meg és tartsa lenyomva a C és az E
gombot
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STOPPER FUNKCIÓ (CHRONO mód):
-

a stopper 9 óra, 59 perc, 59.99 másodpercig mér 1/100 másodperces léptékben

1. Nyomja meg az A gombot a stopper funkció megjelenéséig
( „CHR” felirat jelenik meg és 2 másodperc múlva a stopper kijelző megjelenik)

2. A stopper elindításához nyomja meg a C gombot. (az első
részidő mérésekor az L-1 jelzés jelenik meg a kijelzőn)
3. Az E gombbal válthat a következő részidőre.
4. A stopper leállítására szintén a C gomb szolgál.
Amíg a stopper méri az eltelt időt, addig a
stopper jele villog a jobb alsó sarokban.

A részidő és a köridő közötti váltás:
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva több mint 2 másodpercig a B gombot a részidő és a köridő
közötti váltáshoz.
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MEMÓRIA FUNKCIÓ (CHRONO mód):

-

az első 100 részidő és köridő automatikusan bekerül a memóriába
az elmentett adatok visszanézhetők mérés közben vagy azt követően

1. Nyomja meg az A gombot a memória funkció
megjelenéséig („REC” jel)
2. A C vagy a B gomb megnyomására megjelenik a
kívánt csatorna száma
3. Az E gombbal a kiválasztott csatorna adatait tudjuk
megtekinteni az alábbi sorrendben:

Amikor a legjobb részidő jelenik meg a kijelzőn, a „BEST” és az „L-**” jelzés jelenik meg a
kijelzőn.

Hogyan töröljük a csatornát?
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az A gombot 2 másodpercig, amíg nem
törlődnek a kiválasztott csatorna adatai.
2. Nyomja meg mégegyszer és tartsa lenyomva az A gombot, a mentett adatok
törléséhez.
3. Tartsa lenyomva az A gombot újabb 2 másodpercig.
Az „F-100” jelzés után az óra automatikusan visszaáll a memória kijelzőre és
megjelenik a „—„ jelzés.

VISSZASZÁMLÁLÓ FUNKCIÓ (TIMER mód):
-

a visszaszámláló 1 perc 59 perc 59 másodpercről
számol vissza egy másodperces léptékben

1. Nyomja meg az A gombot a visszaszámláló funkció
megjelenéséig. (TMR jel)
2. Nyomja meg mégegyszer az A gombot 2
másodpercig, ekkor a perc jele villogni kezd.
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3. A C vagy B gomb megnyomásával tudja az értéket beállítani.
4. Az A gomb megnyomásával visszatérünk a visszaszámláló módba.
5. A C gombbal indítjuk el/ állítjuk le/indítjuk újra a visszaszámlálást.
Visszaszámlálás közben a visszaszámláló jele folyamatosan villog. A beállított idő letelte után 10
másodpercig egy figyelmeztető jelzés hangzik el, melyet bármelyik gombot megnyomva állíthatunk le.

ÉBRESZTŐ FUNKCIÓ (ALARM mód):
-

napi 3 ébresztés állítható be
az ébresztő naponta hangjelzést ad

Az ébresztő beállítása:
1. Nyomja meg az A gombot az ébresztő funkció
megjelenéséig.
2. Nyomja meg az E gombot az első ébresztés
beállításához. (AL-1)
3. Nyomja az A gombot 2 másodpercig, ekkor az
óra jele villogni kezd.
4. Az E gombbal tudunk óráról percre, percről órára váltani.
5. A C vagy a B gombbal állítsuk be a kívánt értékeket.
6. Az A gombbal lépünk vissza az ébresztő funkcióhoz.
Az „ON” és az ébresztő jele megjelenik, az ébresztő automatikusan bekapcsol.

Az ébresztő be – és kikapcsolása:
1. Nyomja meg az E gombot a törölni kívánt ébresztés kiválasztásához. (AL-1 –től AL-3-ig)
2. A C gombbal az ébresztés be/kikapcsol.
Az ébresztőhang 20 másodpercig tart, bármelyik gombot megnyomva állíthatjuk le.

VILÁGIDŐ FUNKCIÓ (ALARM mód):
-

a különböző időzónában lévő 33 város
helyi idejét mutatja

1. Nyomja meg az A gombot a világidő
funkció megjelenéséig.
2. A B vagy a C gombbal válassza ki a
kívánt város.
3. Ha a nyári időszámítás van érvényben a
kiválasztott városra, nyomja meg az E
gombot. (Ekkor a képen látható nap jelenik meg a város neve mellett)
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Időzónák:

A “*”-gal jelölt városokban a
nyári időszámítás van
érvényben.
A “**”-gal jelölt városokban a
nyári időszámítás egész évben
érvényben van.

Elemcsere
Az óra működéséhez Seiko CR2025 miniatűr elem szükséges, melynek becsült élettartama
megközelítőleg 3 év. Az elem élettartama megrövidülhet, ha az ébresztő naponta több mint 20
másodpercig szól, ha a megvilágítást naponta több mint 2 másodpercig használja, ha a
visszaszámlálót naponta többször használja, és/vagy ha a stoppert naponta több mint 2 órán át
használja. Mivel az elem az óra gyártásakor került behelyezésre, így az élettartama várhatóan
kevesebb mint 3 év. Elemcsere minden esetben szakszervizben történjen!
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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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