
Használati útmutató
Perpetual Solar Chronograph V198

Ez a napenergiával működő óra öröknaptár, ébresztő és stopper funkcióval van ellátva. Az óra számlapjáról a funkciók 
használatával leolvasható, a dátum, a hét adott napja, az aktuális hónap és hogy az adott év szökőév-e.

Az energiatároló egység töltése: Az u.n. solar órák a számlap celláinak segítségével a napfényt elektromos energiává 
alakítják és azt a másodlagos tárolóegységben raktározzák. Ez az energia biztosítja az óra működését. (Az első 
használat előtt vagy teljesen kimerült állapot után töltse fel teljesen az energiatároló egységet.)

Számlap és gombok

Óra mutató Naptár mutató / Stopper 
másodperc mutató

Perc mutató

Töltöttség / nap /  
funkció mutató (hónap, év, ébresztő)

Kis másodperc mutató

Ébresztő segédszámlap /  
Stopper óra és perc mutató

AL: Ébresztő funkció
L: Szökőév funkció
M: Hónap funkció
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Idő beállítása a főmutatókon és az ébresztő segédszámlapon

1. Húzza ki a koronát a második kattanásig, amikor a 
másodpercmutató a 12-hez ér!  
 
 
 
 
 
 

2. Forgassa a koronát, hogy a főmutatókon beállítsa az időt!

• A kis másodpercmutató azonnal megáll.
• Ha a stopper használata közben húzza ki a koronát, a 

stopper automatikusan nullázódik.
• Ha kihúzza a koronát, mikor az ébresztő élesítve van, 

automatikusan törlődik az ébresztés.
• Ezt a folyamatot elvégezheti a dátum/ébresztő vagy a stopper 

üzemmódban is.

• A fő mutatókon 12 órán belül tudja beállítani az időt, függetlenül 
attól, hogy milyen napszak van.

• Amikor a percmutatót állítja, érdemes a pontos idő elé tekerni 
4-5 perccel, ez után pontosabban tudja visszatekerni a 
megfelelő időre.

Korona 2. kattanásig

Korona 2. kattanásig

Fő számlap

Ébresztő segédszámlap

• Minden egyes alkalommal, mikor megnyomja a B gombot az ébresztő 
mutatója egy percet lép előre. 

• Amennyiben a B gombot folyamatosan nyomva tartja a mutató 
gyorsabban kezd mozogni.

• Bizonyosodjon meg arról, hogy az ébresztő mutatóit a már előzőleg 
beállított nagymutatókon lévő pontos időre állította. Legyen figyelemmel 
arra is, hogy a kis óramutatók beosztása 24 órás, míg a nagy mutatóké 
12 órás.

2. Nyomja meg a B gombot az ébresztő mutatójának 
beállításához, amely 24 órás beosztásban van! 
 
 
 
 
 
 
 

2. Miután beállította a pontos időt mind a nagy, mind pedig a 
kis mutatókon, nyomja vissza a koronát a normál pozícióba!

• A dátum akkor vált, ha a kis ébresztő mutatója a 24. órához ér.



Öröknaptár funkció

Dátum beállítása
!

• A dátumot a naptár/stopper másodperc mutató segítségével olvashatja le.
• A hét napjait a felső kis mutató segítségével tudja leolvasni.
• A dátumot nem szükséges hónap végén állítani 2100. február 28-ig.

Naptár/
stopper 

másodperc 
mutató

Naptár/stopper másodperc 
mutató

Nap/fukció mutató

Nap/fukció mutató A  hét napja

Dátum Hónap Szökőév Dátum

Töltöttségi
szint

M L

A hét napjai

Dátum: 1-31
Hónap: 1-12
Szökőév:  az utolsó szököév óta eltelt év

Hogyan olvassa le a pontos dátumot:

A dátum/ébresztő üzemmódban, a felső kis 
mutatón láthatja a hét napjait, illetve a naptár/
stopper másodperc mutató mutatja a napot, 
hónapot, szökőévet.

Hogyan ellenőrizze a szökőévet és a hónapot
A dátum/ébresztő üzemmódban az A gomb megnyomásával mutatja a 
napot, ez után a hónapot, ez után pedig a szökőévet.

• Ha kihúzza a koronát miközben a stopper működésben van, a stopper automatikusan nullázódik.
• Ha kihúzza a koronát miközben az ébresztő élesítve van, az ébresztő automatikusan törlődik.
• Ez a folyamat elvégezhető a dátum/ébresztő vagy a stopper üzemmódban is.

Korona 2. kattanásig

Dátum (1-31)
Hónap (1-12)

Az utolsó szököév 
óta eltelt évek száma

A hét napjaiA hét napjaiNap/fukció mutató

Naptár mutató

1. Nyomja meg egyszer az A gombot!
• A napmutató ekkor egy teljes kört tesz.
2. Nyomja meg a B gombot, hogy beállítsa a hét napját!
• A hét napjait bármely napra be tudja állítani.
• Ha a B gombot ismételten megnyomja a szombati nap után a mutató visszafordul a 

vasárnaphoz.
3. Nyomja meg egyszer az A gombot!
• A dátummutató ekkor tesz egy teljes kört.
4. Nyomja meg a B gombot a hónap napjának beállításához!
• A dátumot beállíthatja 1 és 31 között.
5. Nyomja meg egyszer az A gombot!
• A kis mutató az M betűre ugrik és a nagymutató a hónapot fogja jelezni.
6. Nyomja meg a B gombot, hogy beállítsa a hónapot!
• A hónapot beállíthatja januártól (1) decemberig (12).
• Ha a 12-es után ismét megnyomja a B gombot a mutató visszatér az 1-es jelzéshez.
7. Nyomja meg ismét egyszer az A gombot!
• A kis mutató ekkor az L betűre ugrik. Ekkor a nagymutató a szökőévet mutatja.
8. Nyomja a B gombot a beállításhoz!
9. Nyomja meg az A gombot.!
• Ha még egyszer megnyomja az A gombot, az óra visszatér a beállítási üzemmód 

elejére. (idő beállítása az alsó 24 órás mutatón)
10. A beállítás végeztével, nyomja vissza a koronát normál pozícióba!

Minden egyes A gomb megnyomásával tud léptetni az 
alábbiak szerint. 

Ébresztő Hét napjai Dátum Hónap Év

Húzza ki a koronát a 2. kattanásig!



Stopper használata

Az ébresztő funkció használata

Az aktuális töltöttség megjelenítése

• Az időt 24 órán keresztül tudja mérni egyfolytában, másodpercenként 1/5 beosztással.
• Amikor a mérés időtartama eléri a 24 órát, A stopper automatikusan megáll és nullázódik.
• Részidő mérésre is alkalmas.

Stopper óra/perc 
mutató

1. Nyomja meg a B gombot, hogy belépjen a stopper 
üzemmódba!

• Ha a stopper mérése közben nyomja meg a B gombot, nem vált az 
üzemmódok között.

• Ha a stopper mérése közbe kihúzza a koronát, a stopper 
automatikusan megáll és nullázódik.

1. Húzza ki a koronát az első kattanásig!
• Az ébresztő funkció beállítására a nap mutató AL állásában van 

lehetőség.
• A korona kihúzásával az eddig beállított ébresztés törlődik.
• Amennyiben az óra stopper funkcióra van állítva. először lépjen az 

Ébresztő/Naptár funkcióba a B gomb segítségével.
2. Nyomja meg az A vagy a B gombot az ébresztő 

beállításához!
• Az A gomb előre lépteti a mutatókat, a B gomb pedig visszafelé, egy 

perces léptékben. A gombok folyamatos nyomvatartásával a léptetés 
gyorsítható.

3. A beállítás végeztével tolja vissza a koronát!

• Az ébresztő funkció egyszeri figyelmeztetést tesz lehetővé, annak megszólalása után automatikusan törlődik.
• Beállítása 24 órás formátumban lehetséges, 1 perces léptékben.
• Lehetőség van a hangjelzés próbájára.

• Stopper módban az óra felső segédszámlapján a töltöttség olvasható 
le. Betolt koronával addíg ismételje az A gomb megnyomását, amíg a 
felső számlapon a mutató a töltöttség jelzésre ugrik.

Stopper másodperc 
mutató

Korona 1. kattanásig
Ébresztő 
segédszámlap

Nap mutató

• Az ébresztő hangjelzése 20 másodpercig hallható.
• Az A vagy B gomb megnyomásával bármikor elnémítható.
• Az ébresztő újraállításához ismételje meg a folyamatot - A korona kihúzásával az ébresztő segédszámlapról az aktuális idő olvasható le.
• Az ébresztő törléséhez húzza ki a koronát az első kattanásig, majd tolja vissza a helyére!
• A hangjelzés teszteléséhez betolt koronánál tartsa nyomva a B gombot 3 másodpercig!

Alacsony        Közepes            Magas

  0-2 nap          2-100 nap     100 nap felett


