Kellon asettaminen aikaan.
AUTOMAATTIKELLO
KÄYTTÖOHJE
koneisto cal 8200, 8213

Tässä kellossa on jousikäyttöinen
mekaaninen automaatti-koneisto,
jonka viritysheiluri vetää jouseen
käyntivoimaa ranteen liikkeistä. Kun
kello otetaan käyttöön ranteeseen,
kellonjouseen kierretään nuppivedolla myötäpäivään kymmenkunta
kierrosta perusvetoa. Täydellä vedolla kellon käyntivara on noin
48 tuntia.

Aseta viisarit ensin aikaan.
Huomaa asetuksessa yö/päivä kello
12. Vedä nuppi ylös varovaisesti toiseen pykälään 2, osoitinasetusasentoon. Kierrä nupilla osoittimia
myötäpäivään niin kauan aikaa, että
tuntiosoittimen mennessä kello 12kohdan yli, myös kalenterinumero
muuttuu. Olet silloin kello 24:n kohdalla yöllä. Kierrä osoittimia edelleen
eteenpäin haluamaasi oikeaan aikaan. Näin varmistat, että kello siirtää
päivyriä yöaikaan. Kun kellon osoittimet ovat oikeassa ajassa, paina nuppi
alas pohjaan käyntiasentoon.
Aseta oikea viikonpäivä näkyviin
Vedä nuppi ylös varovaisesti ensimmäiseen pykälään 1. kalenterinsiirtoasentoon. Kun kierrät nuppia tässä
asennossa myötäpäivään, siirtyy viikonpäivää
osoittava
nimilyhenne
eteenpäin. Viikonpäivät on merkitty
kahdella kielellä. Toinen näistä kielistä
on englanti. Valitse oikea viikonpäivä
näkyviin ja sen kielinen nimilyhenne
jää nyt pysyvään käyttöön.
Aseta oikea päivämääränumero
näkyviin.
Kun nuppi on ylhäällä kalenterinsiirtoasennossa 1. ja kierrät nuppia vastapäivään, siirtyy päivämääränumero
eteenpäin. Valitse oikea numero näkyviin. Joka toinen kuukausi, on päivämäärä siirrettävä käsin kiertämällä
oikein 1.päivänä. Älä siirrä käsin kalenteria silloin kun kellon koneisto on
itse siirtämässä päivämäärää yöllä
kello 23-04 välisenä aikana, sillä kello
saattaa jättää silloin väärän päiväyksen näkyviin. Paina nuppi asetuksien
jälkeen takaisin pohjaan. Älä avaa
nuppia märkänä.

Hoito-ohjeita
Noudata kellon käytössä kohtuullista
varovaisuutta sillä se lisää kellosi
käyttöikää huomattavasti. Vältä kovia
iskuja ja tärinöitä, voimakkaita magneettikenttiä sekä paikkoja jossa kaasut tai kemikaalit saattavat turmella
kellonkuoren kumitiivisteitä. Huuhdo
kello aina käytön jälkeen puhtaaksi
vesijohtovedellä ja kuivaa kuoren ja
rannekkeen saumoihin mahdollisesti
kertynyt lika, sillä se saattaa muuten
altistaa ranteesi ihoa. Älä käytä puhdistamiseen alkoholia tai muita liuottimia vaan laimeata saippualiuosta ja
pehmeää kangaspalasta. Älä jätä
kelloa yksin pakkaseen tai kuumaan
suoraan auringonvaloon pidemmäksi
aikaa.
Takuu
Citizen kelloilla on takuuehtojemme
mukainen 2 vuoden takuu valmistusja raaka-ainevirheiden varalta. Kellon
vesisuojaus on huollellisesti testattu
tehtaalla, mutta takuu ei koske ruostumis- ja kastumisvahinkoja, koska
tiivisteiden kunto saattaa käytössä
heiketä ajan myötä.
Citizen kellojen maahantuoja on
Saurum Osakeyhtiö

