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Idő és dátum kijelzés
Világidő
24 különböző időzónában elhelyezkedő város pontos idejének mutatása egy 24-órás kijelzőn két kis
mutatóval.
Egyszeri ébresztés
Egyszeri jelzés beállítása a következő 12 órára.

Idő, ébresztő és világidő beállítása
Mindenek előtt állítsa második kattanási pozícióba a koronát a pontos idő, az ébresztő és a világidő
beállításhoz.
Amikor kihúzza a koronát a második kattanási pozícióba, figyeljen arra, hogy a kis másodpercmutató
12-es óraállásban legyen.
HA ébresztés be van állítva és a koronát kihúzza a második kattanási pozícióba, akkor az ébresztő
mutatói a pontos időre fognak állni.
Az idő beállításkor ajánlott a mutatókat pár perccel a pontos idő elé állítani, mivel még egy kis időbe
telik az ébresztés és a világidő beállítása.
Amikor beállítja az időt, figyelje, hogy délelőtti vagy délutáni időt állít be, mert a dátum váltásnál
fontos lehet.

Pontos idő beállítása
Tekerje el a koronát és állítsa be a pontos időt az óra és percmutató mozgatása segítségével.

Ébresztő beállítása
Állítsa az ébresztő mutatóit a pontos időre. (Lejjebb olvashatja, hogyan kapcsolja be az ébresztőt.)
1. Ne felejtse a koronát második kattanási pozícióba helyezni!
2. A B gomb megnyomásával tudja léptetni az ébresztő mutatóit. (A B gomb nyomva tartásával
gyorsabban mozognak a mutatók.)

Város mutató és világidő beállítása
Állítsa a világidőt annak a városnak a pontos idejére, ahol épp tartózkodik.
Ne felejtse a koronát második kattanási pozícióba helyezni!
1. Tartsa nyomva az A gombot 2 másodpercig.
A város mutató tesz egy teljes fordulatot.
2. Nyomja meg a B gombot, hogy beállítsa az óra rámájáról kiválasztott várost a városmutató
segítségével. (A B gomb nyomva tartásával gyorsabban mozog a mutató.)
3. Tartsa nyomva az A gombot 2 másodpercig.
A világidő mutatói tesznek egy teljes fordulatot.
4. Nyomja meg a B gombot, hogy beállítsa a világidőt a város mutató által beállított időzóna
pontos idejére. (A B gomb nyomva tartásával gyorsabban mozog a mutató.)
A világidő kijelző 24-órás, így tudja megadni, hogy délelőtti vagy délutáni időt állított be fő
időnek.
5. Átállíthatja az ébresztőt és a világidőt. Tartsa nyomva újból az A gombot 2 másodpercig és a
soron következő beállításra váró mutató körbe fordul. A B gombbal állítsa be a kívánt
mutatóállást. (Sorrend: ébresztő  város mutató  világidő)
6. Ha befejezte a beállításokat, nyomja vissza a koronát normál pozícióba.

Amennyiben olyan helyen tartózkodik, ahol a helyi idő nem kerek
órában tér el a GMT-től
1. Húzza ki a koronát a második kattanási pozícióba és figyeljen arra, hogy a kis
másodpercmutató 12-es óraállásban legyen.
Állítsa be a pontos helyi időt.
2. Tekerje el a koronát és állítsa be a pontos időt.
Állítsa be az ébresztőt. (Az ébresztő mutatóit a pontos időre állítsa!) A korona maradjon második
kattanási pozícióba.
3. Léptesse a B gomb megnyomásával az ébresztő mutatóit. (A B gomb nyomva tartásával
gyorsabban mozognak a mutatók.)
Állítsa be a város mutatót és világidőt. Állítsa a világidőt egy olyan a városnak a zónaidejére, ahol
tudja a pontos időt. A korona maradjon második kattanási pozícióba.
4. Tartsa nyomva az A gombot 2 másodpercig.
A város mutató tesz egy teljes fordulatot.
5. Nyomja meg a B gombot, hogy beállítsa az óra rámájáról kiválasztott várost a városmutató
segítségével. (A B gomb nyomva tartásával gyorsabban mozog a mutató.)
6. Tartsa nyomva az A gombot 2 másodpercig.

A világidő mutatói tesznek egy teljes fordulatot.
7. Nyomja meg a B gombot, hogy beállítsa a világidőt a város mutató által beállított időzóna
pontos idejére. (A B gomb nyomva tartásával gyorsabban mozog a mutató.)
A világidő kijelző 24-órás, így tudja megadni, hogy délelőtti vagy délutáni időt állított be fő
időnek.
8. Átállíthatja az ébresztőt és a világidőt. Tartsa nyomva újból az A gombot 2 másodpercig és a
soron következő beállításra váró mutató körbe fordul. A B gombbal állítsa be a kívánt
mutatóállást. (Sorrend: ébresztő  város mutató  világidő)
9. Ha befejezte a beállításokat, nyomja vissza a koronát normál pozícióba.

Dátum beállítása
Mielőtt beállítja a dátumot, győződjön meg róla, hogy megfelelően adta meg a délelőtti vagy délutáni
időt.
1. Húzza ki a koronát első kattanási pozícióba.
2. Tekerje a koronát az óramutató járásával megegyező irányba a kívánt dátum eléréséig.
3. Tolja vissza a koronát normál pozícióba.
Minden Február és minden harminc napos hónap utáni első nap újra be kell állítani a pontos
dátumot.
A dátumot ne este 9 és hajnali 1 között állítsa be, mert a dátumváltás nem fog megfelelően működni.

Világidő
A kiválasztott város idejét a 24 órás mutató jelzi ki.
1. A koronát hagyja normál pozícióban.
2. Az A vagy a B gomb megnyomásával tudja kiválasztani a kívánt várost és a hozzá tartozó
időzónát. Az A gomb az óramutató járásával megegyező irányba mozdítja a város mutatót,
míg a B gomb az óramutató járásával ellentétes irányba. (A gombok nyomva tartásával
gyorsabban mozog a mutató.)
A világidő mutatói automatikusan a kiválasztott város idejére állnak.

Nyári időszámítás funkció
bekapcsolása
A világidő kijelzőn be lehet állítani a nyári időszámítást.
1. Nyomja meg az A vagy a B gombot és állítsa be a
kívánt időzónát. (Ha be van állítva, akkor ezt a
lépést kihagyhatja.)
2. Nyomja meg az A gombot és a mutató elfordul
az óramutató járásával megegyező irányba a
következő jelre.
Ha a nyári időszámítás érvényben van egy városban, ami
a rámán szerepel, egy nyíl van nyomtatva a város
jelzésétől jobbra.

Egyszeri ébresztés
Az ébresztés egyszeri jelzéssel állítható be az elkövetkező 12 órára. Az ébresztést perc pontossággal
lehet beállítani.
1. Győződjön meg róla, hogy az ébresztő mutatói a pontos időre vannak-e állítva.
2. Húzza ki a koronát az első kattanási pozícióba.
3. Nyomja meg a B gombot, hogy beállítsa a kívánt ébresztési időt. (A B gomb nyomva
tartásával gyorsabban mozog a mutató, de amint megtesz egy teljes kört, megáll. Ebben az
esetben, nyomja meg megint a B gombot és állítsa be a megfelelő ébresztési időt.)
4. Tolja vissza a koronát normál pozícióba.
Ha a korona normál pozícióban van és az ébresztő mutatói pontos időn vannak, akkor az ébresztés ki
van kapcsolva.
Ha a korona normál pozícióban van és az ébresztő mutatói a beállított ébresztési időn vannak, akkor
az ébresztés be van kapcsolva.

Ébresztés kikapcsolása
Az óra jelzése 20 másodperc után automatikusan leáll. Manuálisan az A vagy a B gomb
megnyomásával tudja leállítani.
Előfordulhat, hogy az ébresztési hang eltér az eredetitől, ha a világidő mutatói épp gyors mozgásban
vannak. Ez nem meghibásodás.

Beállított ébresztés kikapcsolása
1. Húzza ki a koronát az első kattanási pozícióig.
2. Tartsa nyomva a B gombot, míg az ébresztő mutatói megállnak a pontos időn.
3. Nyomja vissza a koronát normál pozícióba.

Jelzőhang demó funkció
1. Koronát húzza ki az első kattanási pozícióig.
2. Tartsa nyomva több mint 2 másodpercig az A gombot. (A jelzés hallható lesz addig, amíg
nyomva tartja a gombot.)
3. Nyomja vissza a koronát normál pozícióba.
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