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                        Käyttöohje

Citizen Eco-Drive käy valon voimalla. Kellotaulun alla oleva valokenno
lataa sähköenergiaa koneistossa olevaan akkuun.
Ennen aikaanasetusta:
Kello varoittaa vähäisestä akun latauksesta sekuntiosoittimen kahden
sekunnin harppauksilla. Lataa kelloa tarpeen vaatiessa auringonvalossa tai
riittävän kirkkaan lampun alla niin kauan, että sekuntiosoitin liikkuu
normaalisti. Kellossa on ylilatauksen esto ja voit ladata aina halutessasi,

varo kuitenkin kellon liiallista kuumenemista.. Yli 60° C asteen lämpötila
voi vaurioittaa kellon koneistoa.
Aikaanasetus:
Vedä asetusnuppi ulommaiseen asentoon kun sekuntiosoitin on 60-
kohdassa. Pyöritä nupista oikea aika, huomioi samalla 24-tuntiosoitin
(aamu- ja iltapäivä). Paina nuppi takaisin pohjaan aikamerkin mukaan.
Päivyriasetus:
Vedä asetusnuppi väliasentoon. Pyöritä nuppia myötäpäivään (eteenpäin)
ja valitse oikea päivämäärä. (Jos kellonaika on välillä 21:00-01:00, käännä
kellonaika tilapäisesti pois oikeasta ajasta muuten ei päivyri siirry
normaalisti seuraavan päivyrisiirron aikana.) Päivyri laskee 31. päivään
asti, lyhyempien kuukausien aikana täytyy päivyri siirtää 1. päivään.
Asetuksen jälkeen paina nuppi takaisin pohjaan.
Ajanotto:
Ajanoton max aika on 59 min, 59 sek, 1 sek tarkkuudella. Ennen ajanoton
käynnistystä katso että sekä ajanoton sekuntiosoitin että minuuttilaskin
ovat 00-kohdassa. Minuuttilaskimen saat nollattua painimella B, mikäli
sekuntiosoitin ei ole tarkasti nollakohdassa vedä asetusnuppi ulommaiseen
asentoon, paina A paininta 3 sek ajan ja vapauta. Paina nyt uudestaan A
paininta ja siirrä sekuntiosoitin nollakohtaan. Muista asettaa kellonaika
uudestaan. Paina nuppi pohjaan.
Käynnistä ja pysäytä ajanotto A painimella, pysäytyksen jälkeen voit
nollata sekuntiosoittimen ja minuuttilaskimen B painimella. Ajanotto
pysähtyy automaattisesti kun max aika (59 min, 59 sek) täyttyy.
Hoito-ohjeita:
Pidä kellosi puhtaana pyyhkimällä pehmeällä kankaalla, älä käytä
liuottimia ne pilaavat kellon tiivisteet. Muista asetusten jälkeen painaa
asetusnuppi pohjaan vesisuojauksen varmistamiseksi. Painimien käyttö
veden alla on kielletty. Vältä voimakkaita magneettikenttiä (esim
kaiuttimet) ja varo kovia iskuja, ajanoton osoittimet voivat iskusta
liikahtaa pois nollakohdista,tarvittaessa aseta ym ohjeiden mukaan.
Täyden akun käyntivara on noin 5 kuukautta.
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