
CAL. V175

IDŐ/NAPTÁR

Napenergiával működik, teljes feltöltés
esetén 6 hónapig

STOPPER
60 perces stopper funkció 1/5 másodper-
ces pontossággal.
Részidő-mérés.

Stopper másodperc-mutató

Óramutató

Kis másodperc-mutató

Stopper percmutató

Percmutató

Dátum

KORONA

Normál pozíció

Első kattanás
Második kattanás

24 órás mutató



AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA ÉS A MUTATÓK IGAZÍTÁSA 
   ♦ Ez az óra úgy készült, hogy az alábbi beállításokra a korona második kattanásáig 
   való kihúzásával nyílik lehetőség.
      1) A pontos idő beállítása
      2) A stopper mutatóinak igazítása 
   ♦ Ha a koronát kihúztuk a második kattanásig, akkor győződjünk meg róla, hogy az 1) 
   beállítása pontos legyen. Ha szükséges, akkor a 2) beállítása ezután történjen.
   ♦ A dátum beállítását a korona első kattanásáig történő kihúzásakor végezhetjük el. 

• A pontos idő beállítása
   Amikor a másodpercmutató eléri a 12 órás állást, húzzuk ki a koronát a második kattanásig.

Forgassuk el a koronát a pontos idő beállítá-
sához.
Majd nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe.

Óramutató Percmutató

Kis másodperc-
mutató



• A stopper mutatóinak igazítása
Ha a STOPPER mutatói nem a „0 pozícióban” 
állnak, akkor a következő lépésekkel igazít-
hatjuk rajtuk:

Tartsuk nyomva az A gombot 2 másodpercig.

A B gomb ismételt megnyomásával állítsuk be
a STOPPER mutatóit a „0 pozícióba”. 

* A B gomb folyamatos nyomva tartásával a 
mutatók gyorsabban fognak mozogni.

Tartsuk nyomva az A gombot 2 másodpercig.

* A STOPPER másodperc-mutatója egy
 teljes kört fog tenni.

A B gomb ismételt megnyomásával állítsuk be
a STOPPER másodperc-mutatóját a „0 pozí-
cióba”. 

* A B gomb folyamatos nyomva tartásával a 
mutatók gyorsabban fognak mozogni.

STOPPER
percmutató

STOPPER
másodperc-mutató

* A STOPPER percmutatója egy
 teljes kört fog tenni.



STOPPER
♦ A STOPPER 60 perces időtartományban, 1/5 másodperces pontossággal tud mérni.
♦ 60 perc mérés után a stopper automatikusan leáll.

A STOPPER használata előtt győződjünk meg róla, hogy a korona a normál állásban
van és a STOPPER mutatói a „0 pozícióban” állnak.

STOPPER
másodperc-mutató

  * Ha a STOPPER mutatói nem állnak vissza a „0 pozícióba” a nullázást követően,
   akkor kövessük „AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA ÉS A MUTATÓK IGAZÍTÁSA” című fejezet-
    ben leírt utasításokat.

STOPPER 
percmutató

  * Ha a másodperc-mutató 2 másodpercenként lépked, a stopper nem indul el. 
    Ez nem hiba. Az óra feltöltéséhez kövessük a garanciajegyben leírtakat.




