
Menetzáras korona

Az óra részei és funkciójuk

Digitális kijelző
Lásd. Funkciók közötti váltás

Nyomógomb 
Lásd. Menetzáras nyomógomb

Nyomógomb 
Lásd. Menetzáras nyomógomb

Analóg kijelző
• Óramutató
• Percmutató
• Másodpercmutató

Korona
Lásd. Menetzáras korona

Forgatható ráma
Lásd. Hogyan használjuk a forgatható 
rámát?

A csavaros korona olyan mechanizmussal rendelkezik, amely biztonságosan rögzíti a koronát, az 
óra vízállóságának javítása érdekében.
• Használat előtt ki kell oldani a csavaros koronát.
• Miután befejezte a korona használatát, győződjön meg arról, hogy visszazárta azt.

A koronazár nyitása:
Csavarja a koronát az óramutató járásával ellentétes irányba. Miután a menet kioldott, már tudja használni 
a koronát a szükséges beállításokhoz.

A koronazár bezárása:
Forgassa a koronát az óramutató járásával megegyező irányba úgy, hogy közben finoman nyomja azt a 
tok irányába, ütközésig.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
a Ref. SNJ sorozatú SEIKO ANALÓG/DIGITÁLIS KARÓRÁHOZ 

(Cal. H851)

*  A korona rögzítésekor óvatosan járjon el, ügyeljen arra, hogy a csavar megfelelően rögzítve legyen. Vigyázzon, hogy ne nyomja túl erősen, 
mert ezzel megsértheti a tokban lévő csavarmenetet.



Menetzáras nyomógomb

Funkciók közötti váltás

A menetzáras nyomógomb olyan mechanizmussal rendelkezik, amely biztonságosan rögzíti a 
gombot, az óra vízállóságának javítása érdekében.
• Használat előtt ki kell oldani a csavaros gyűrűt a gomb körül.
• Miután befejezte a gomb használatát, győződjön meg arról, hogy visszazárta a gyűrűt.

A gombzár nyitása:
Csavarja a gombgyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba, addig, amíg meglátja a gombra festett 
ellenőrző csíkot és a gyűrű megáll. Ezután már tudja használni a gombot.

A gombzár bezárása:
Forgassa a gombgyűrűt az óramutató járásával ellenkező irányba, amíg az megáll.

* Ha a csavarmenet vagy a gomb elszennyeződik, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően.
* Vegye figyelembe, hogy ha a szükségesnél jobban elforgatja a gombgyűrűt, előfordulhat, hogy a csavaros rögzítőgombot nehéz lesz visszate-
kerni a helyére, az eredeti pozícióba.
* Mielőtt merülni kezd, ellenőrizze, hogy mindkét gomb megfelelően reteszelve van-e.
* Ne használja a gombokat, ha az óra nedves vagy víz alatt van.

Amikor megnyomja az  gombot, a digitális kijelző tartalma megváltozik:

* Ha lenyomva tartja az  gombot, a kijelző az idő funkcióra vált, függetlenül attól, hogy mit jelenített meg éppen.
* Ha a műveletet megerősítő hang be van állítva, a kijelző minden egyes váltásakor hang hallható.
* Az akkumulátor töltöttségi szintjét a  gomb lenyomva tartásával ellenőrizheti, hacsak a digitális kijelző nem stopper funkcióban van.



Hogyan használjuk a forgatható rámát?

Hogyan állítsuk be az időt és a dátumot?

A forgatható ráma előzetes beállításával mérhető egy esemény kezdete óta eltelt idő.

A digitális és analóg kijelzőn látható időpontok össze vannak kapcsolva. Az analóg megjelenítési időt a 
digitális megjelenítési idő beállításával együtt állítja be.
* Ha a digitális megjelenítési idő és az analóg megjelenítési idő nincs szinkronban, akkor a mutató normál pozíciója nem helyes. Lásd. normál 
mutató-pozíció beállítsa.

Az esemény kezdetén, amelyen szeretné 
mérni az eltelt időt (például amikor elkezdi 
a búvármerülést), forgassa el a rámát úgy, 
hogy az azon lévő  jel az a percmutatóhoz 
igazodjon.
*  A ráma csak azóramutató járásával ellentétes irányban forgat-

ható el.
* Ne forgassa erővel az óramutató járásával megegyező irányba.

Oldja ki a koronazárat és a nyomogombot.
*  Menetzáras korona kioldása. Lásd. fentebb.
* Menetzáras nyomógomb kioldása. Lásd. fentebb.

Olvassa le a ráma azon beosztását, amelyre 
a percmutató mutat.
*  A rámán lévő beosztáson – amire a percmutató mutat –, olvas-

hatja le az indulástól eltelt időt.

Nyomja meg az  gombot, hogy megjelenít-
se az időt a digitális kijelzőn.

Húzza ki a koronát.
*  Az analóg kijelző mutatói megállnak, a digitális kijelzőn a má-

sodperceket mutató szám villogni kezd.

A korona forgatásával állítsa be a pontos 
időt és dátumot.
*  Az analóg kijelző mutatói megállnak, a digitális kijelzőn a má-

sodperceket mutató szám villogni kezd.

* A megmutatott illusztráció példaként szolgál, ezért előfordulhat, 
hogy nem egyezik meg pontosan az Ön órájával.
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* Amikor megnyomja az  gombot, az éppen villogó elemet tudja beállítani.

* A másodpercek beállításakor válassza a „Seconds” opciót, és forgassa el a koronát a másodpercek beállításához az időnek megfelelően.
*  Amennyiben 30 és 59 másodperc közötti idő látható a másodperckijelzőn, amikor a koronát forgatja, egy perc hozzáadódik az időhöz és a 

másodperc számláló azonnal visszaáll „00”-ra.
* A telefonos időjel szolgáltatás segít a másodpercmutató pontos beállításában.
* A dátum beállítása automatikusan beállítja a „Nap” értéket.

Nyomja vissza a koronát a normál pozícióba.
*  Az analóg kijelző mutatói beállnak a beállított időre és az óra 

elkezd működni.

Zárja le a koronazárat és a nyomógomb me-
netzárát.
*  Menetzáras korona reteszelése. Lásd. fentebb.
* Menetzáras nyomógomb reteszelése. Lásd. fentebb.
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  Hogyan állítsuk be a normál mutató-pozíciót?

Oldja ki a koronazárat és a nyomogombot.
*  Menetzáras korona kioldása. Lásd. fentebb.
* Menetzáras nyomógomb kioldása. Lásd. fentebb.

Nyomja meg az  gombot, hogy megjelenít-
se az időt a digitális kijelzőn.

Húzza ki a koronát.

Nyomja meg az  gombot.
*  Minden mutató a 12 óra pozícióba áll, és a digitális kijelzőn az 

„S SET” felirat villogni kezd.
*  A normál pozícióhoz igazítandó mutató kissé elmozdul, ezzel 

jelzi, hogy készen áll az igazításra.
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Ha az analóg kijelző normál mutatópozíciója rosszul van beállítva, az alábbiak szerint korrigálhatja:

*  Ez az óra teljesen automatikus naptár funkcióval van felszerelve. A hét napja, nap, hónap és év 2001-től 2100-ig be van programozva az auto-
matikus naptárba, nem kell manuálisan beállítani még a páratlan és a páratlan hónapokban és szökőévekben sem ebben az időszakban.



Állítsa be a normál mutató-pozíciót.
* Ha a mutató rosszul van beállítva, fordítsa el a koronát, hogy a mutatót a 12 órás helyzetbe állítsa.
*  Ha a másodpercmutatót a normál helyzetbe állítja, az nem mozdul el, ha elfordítja a koronát óramutató járásával ellentétes irányban.
* Az  gomb megnyomásával átválthat arra a mutatóra, amelyet a normál pozícióba kell igazítani.
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Nyomja vissza a koronát a normál pozícióba.
*  Az analóg kijelző mutatói beállnak a beállított időre és az óra 

elkezd működni.

Zárja le a koronazárat és a nyomógomb me-
netzárát.
*  Menetzáras korona reteszelése. Lásd. fentebb.
* Menetzáras nyomógomb reteszelése. Lásd. fentebb.
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   A riasztási hang ellenőrzése és az időjelzés beállítása,  
üzemelés-visszaigazoló hang.

• A riasztási hang ellenőrzése
Ha a digitális kijelző az időt mutatja, nyomja meg és tartsa le-
nyomva az  és a  gombot, hogy meghallgathassa a riasztási 
hangot.

•  Az időjelzés beállítása/ 
üzemelés-visszaigazoló hang
Amikor a digitális kijelző az időt mutatja, az  és a  gomb 
egyidejű megnyomásával az időjelzés szolgáltatás és a működést 
visszaigazoló hang beállítását és kikapcsolását elvégezheti.



A helyi idő beállítása

A stopper használata

Az időkijelzőn megjelenő időn kívül más időpontot is beállíthat helyi időként. Ez akkor hasznos, ha 
külföldre utazik.

Oldja ki a koronazárat és a nyomogombot.
*  Menetzáras korona kioldása. Lásd. fentebb.
* Menetzáras korona kioldása. Lásd. fentebb.

Oldja ki a nyomogombot.
* Menetzáras nyomógomb kioldása. Lásd. fentebb.

Nyomja meg az  gombot, hogy megjelenít-
se a helyi időt a digitális kijelzőn.

Nyomja meg az  gombot, hogy megjelenít-
se a stoppert a digitális kijelzőn.

Húzza ki a koronát.
*  A digitális kijelzőn az óra értéket jelző szám villogni kezd.

A korona forgatásával állítsa be az időt.

*  Amikor megnyomja az  gombot, a villogó elemet be tudja 
állítani.
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Nyomja vissza a koronát a normál pozícióba.

Zárja le a koronazárat és a nyomógomb  
menetzárát.
*  Menetzáras korona reteszelése. Lásd. fentebb.
* Menetzáras nyomógomb reteszelése. Lásd. fentebb.
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A stopper legfeljebb 99 órát, 59 percet, 59 másodpercet tud számolni, századmásodperces 
lépésekben. A stopper másodpercenkénti lépésekben számol 60 perc elteltével.
* A lámpa nem gyullad ki, ha az óra a stopper funkcióban van.



Nyomja meg az  gombot, hogy elindítsa a stoppert.

* A stopperóra a  gomb megnyomásakor indul vagy áll le.
* Tartsa lenyomva a  gombot a stopperóra visszaállításához.
*  Ha megnyomja az  gombot a digitális kijelzés megváltoztatásához miközben a stopper működik, az továbbra is funkcionál.
* Ha a stopperóra túllépi a maximális számlálási időt, automatikusan leáll és alaphelyzetbe áll.
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A riasztás funkció használata
Beállíthatja, hogy az ébresztő minden nap egy adott időpontban szólaljon meg.

Oldja ki a nyomogombot.
* Menetzáras nyomógomb kioldása. Lásd. fentebb.

Nyomja meg az  gombot, hogy megjelenít-
se a riasztást a digitális kijelzőn.
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Húzza ki a koronát.
*  A digitális kijelzőn az óra értéket jelző szám villogni kezd.3

A korona forgatásával állítsa be az időt.

*  Amikor megnyomja az  gombot, a villogó elemet be tudja 
állítani.
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Nyomja vissza a koronát a normál pozícióba.
*  A riasztás automatikusan bekapcsol.

Zárja le a koronazárat és a nyomógomb  
menetzárát.
*  Menetzáras korona reteszelése. Lásd. fentebb.
* Menetzáras nyomógomb reteszelése. Lásd. fentebb.

5
6



   Ha ki- vagy bekapcsolni szeretné a riasztást.

   Aktív riasztás kikapcsolása.

Amikor a digitális kijelzőn a riasztás látható, az  és a  gomb egyidejű megnyomása engedélyezi
az ébresztőhang be- vagy kikapcsolásához.

A riasztás 10 másodpercig szól a beállított időpontban. Leállításához nyomja meg bármelyik gombot 
az órán.


