
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SEIKO KINETIC STOPPERÓRÁHOZ 
(Ref.: SNL    Kal.: 7L22)   

Jellemz k:

  
Id /Dátum 
Óra és percmutató, kis másodperc mutató. 
Dátum kijelzés számmal.  

Stopper 
Mérési tartomány 45 perc, 1/5 másodperces lépésekben.   

Az óra elindítása és els feltöltése:

  

Mozgassa az órát az üveggel párhuzamosan kb. 500-szor a megadott ábra szerint. Ett l az óra 
másodpercmutatója 1 másodperces lépésekkel fog el re haladni. Ha még további 200 
mozdulattal tölti az akkumlátorát, akkor kb. 1 napra elegend energiával lesz feltöltve az óra.    

Az óra energiatárolása:

  

Az óra az elektromos energiát 

 

amit a karmozgás révén termel -  kapacitorban tárol. Ezért a 
KINETIC szerkezet óráknak nincs szükségük elemre, tiszták, környezetbarátok.

  

Ha az órát 12 órán át viselési, tölti, akkor az kb 2 napra elegend energiamennyiséggel 
gazdagodi. Az óra teljesen feltöltött állapotban 5 hónapig jár.  

Energiaspórolási okból 

 

a másodpercmutatók megállításához - soha ne húzza ki a koronát a 
2. pozícióig, mert ilyenkor a beépített integrált áramkörön nagyobb áram folyik át, és a kívánt 
eredménynek éppen az ellenkez jét érjük el.

  

Ha a másodperc mutató 2 másodpercenként lép, akkor a kondenzátor már csak 12 órának 
elegend energiát tárol. Ha a stopper használata közben a másodperc mutató kezd 2 
másodpercenként lépni, akkor 45 percre elegend energiával rendelkezik az óra.

    

A korona használata és a pontos id , dátum beállítása:

  

Az óra a vízhatlanság biztosítása érdekében csavaros koronával van ellátva. 
- csavarja ki a koronát az óramutató járásával ellentétes irányba 
- húzza ki a koronát az els  kattanásig és állítsa a dátumot az el z  napi érétékre 
- húzza ki a koronát a második kattanásig és állítsa be a pontos id t, dátumot, ügyelve a 
napszakra. Ha a mutatók áthaldnak a 12 órán és a naptár vált, akkor délel tti, ha nem, akkor 
délutáni pozícióban van az óra. A mutatók 24 órás elforgatásával a naptár az aktuális dátumra 
áll. Nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe és annak enyhe nyomása közben csavarja vissza.  

Megjegyzés: Soha ne használja a naptár gyorsváltót  éjjel 12 és 02 óra közötti mutatóállásnál.  



A stopper használata:

  
A stoppert az A  gombbal indíthatja, illetve állíthatja meg. 
A nullázás az B gombbal történik. 
A stopper megállításával és újraindításával folyamatok idejének összegét is megmérheti.  

Megjegyzés.:

 
- A stopper nem m ködik, ha az óra áll, vagy a másodpercmutató kettesével           

ugrik. Amíg a stopper m ködik, ne nyomja meg a B gombot, illetve egyszerre az A és a B 
gombokat se nyomja meg, mert károsodást okozhat!   

M szaki jellemz k:

  

- Kvarc frekvencia:  32,768 Hz 
- Pontosság:   +-15 másodperc/hónap normál hömérsékleten (5 - 35 C) 
- M ködési h mérséklet:

 

-10 - +60 C 
- Mutatók meghajtása: 2 db léptet motor

 

- Kijelzés:   
Id

  

Óra, perc- és kis másodperc mutató   
Dátum  Számkijelzés   
Stopper Perc és 1/5 másodperc mutató     

45 perces m ködési tartomány

 

- Integrált áramkör  1 db C-MOS-IC    

Forgalmazza: TMC Kft  1134 Budapest, Csángó u. 4/b. Tel.: 350-2063 


