KÄYTTÖOHJE
CITIZEN ECO-DRIVE KRONOGRAFI
Malli: CA0xxx (Cal. B612)

Citizen Eco-Drive Kronografi -kello käy valon voimalla. Kellotaulu toimii valokennona, joka lataa
sähkö-energiaa koneistossa olevaan akkuun.

Ennen käyttöönottoa:
Lataa kellon akku täyteen asettamalla kello esim ikkunalaudalle aurinkoon tai riittävän kirkkaan lampun
alle.Varo kuitenkin kellon kuumenemista. Kellon koneisto voi vaurioitua yli 60°C lämpötilassa. Jos kello on
niin lähellä lamppua, että se polttaisi kättäsi on myös kello vaarassa. Sopiva etäisyys on 20-50cm. Taulukosta
näet keskimääräiset latausajat eri valolähteillä:
Valon
kirkkaus

Valonlähde

Latausaika tyhjästä

Latausaika yhtä

LUX
500
3000
10 000
100 000

ja etäisyys
Kattovalo, loisteputki
Pöytälamppu, 20cm
Pilvinen päivänvalo
Suora auringonvalo

täyteen
---150 h
45 h
8,5 h

päivää varten
3,5 h
35 min
11 min
2 min

Aikaanasetus:
1. Vedä kellon nuppi uloimpaan asentoon (sekuntiosoitin pysähtyy)
2. Pyöritä nupista oikea aika joko eteen- tai taaksepäin. Huomioi 24-tuntiosoitin!
3. Paina nuppi pohjaan.

Päivämääräasetus:
Tämän kellon päivyri laskee aina 31. päivään asti. Mikäli kuukausi on lyhyempi, täytyy korjaus tehdä
manuaalisesti ko. kuukausien kohdalla.
1. Vedä keskinuppi väliasentoon.
2. Pyöritä nupista oikea päivämäärä.
3. Paina nuppi takaisin pohjaan.

Ajanotto:
1.
2.
3.
4.

Käynnistä ajanotto oikeasta yläpainimesta (B).
Pysäytä ajan otto samasta painimesta (B).
Jatka ajanottoa painamalle paininta (B) uudelleen.
Nollaa ajanotto painamalla oikeaa alapaininta (A).

HUOM: Jos kronongrafin sekuntiosoitin ei palaudu takaisin ylös nollauksen jälkeen, on se kohdistettava
seuraavasti:
Vedä nuppi ulommaiseen asentoon, liikuta sekuntiosoitin suoraan ylös klo 12 kohdalle yläpainimella (B).
Minuuttiosoitin kohdistetaan painamalla oikeaa alapaininta (A). Paina lopuksi nuppi takaisin pohjaan.

Kellon hoito:
• Puhdista kello säännöllisesti pyyhkimällä kostealla kankaalla, älä käytä liuottimia, ne pilaavat tiivisteet.
• Jos kellosi on erikoisvesitiivis (WR 100), tarkistuta kellon tiiviys säännöllisesti ammattiliikkeessä.
• Älä käytä nuppia tai painimia veden alla.
• Huollata kelloasi ainoastaan valtuutetussa Citizen-kelloliikkeessä.

Vesitiiviys
• Kelloja, joissa ei ole vesitiiviysmerkintää, ei voi käyttää veden alla, tai ympäristössä, jossa
on kosteutta.
• Päivittäiseen käyttöön vesitiiviillä tarkoitetaan käytännössä käsienpesua ja kevyttä sadetta.
Kelloa ei voi upottaa veteen.
• Päivittäiseen käyttöön parannetulla vedenpitävyydellä (5 bar asti) tarkoittaa, että kelloa voi
käyttää uidessa, ei kuitenkaan sukeltaessa.
• Päivittäiseen käyttöön parannetulla vedenpitävyydellä (10/20 bar) tarkoittaa, että kelloa
voidaan käyttää pintasukelluksessa, mutta ei laitesukelluksessa.
• Metalli-, muovi- tai kumirannekkeet voi pestä liasta vedellä. Poista metallirannekkeen
palojen väliin tarttunut irtolika pehmeällä harjalla. Jos kello ei ole vedenpitävä, älä päästä
vettä kellon kuoreen.

