KÄYTTÖOHJE
CITIZEN ECO-DRIVE Kronografi
Malli: CA4xxx cal.B620

Kellon lataaminen
Lataa kellon akku täyteen asettamalla kello esim. ikkunalaudalle aurinkoon tai
riittävän kirkkaan lampun alle. Varo kuitenkin kellon kuumenemista. Älä lataa kelloa
yli 50°C lämpötilassa, kuten kojelaudalla. 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

ja etäisyys

täyteen

päivää varten

3000

Pöytälamppu, 20cm

180 h

35 min

10 000

Pilvinen päivänvalo

60 h

10 min

100 000

Suora auringonvalo

9h

2 min

Kellon lataaminen
Varmistuaksesi kellon moitteettomasta toiminnasta, voit ladata kelloa aina kun
mahdollista. Akun suojana on ylilatautumisen estopiiri, tyypiltään akku on
ympäristöystävällinen titaani-litium-ioni akku.
Latausta voi nopeuttaa vetämällä nupin ylös, kello pysähtyy ja nyt kaikki sähkövirta
menee suoraan akkuun.
- Käyntiaika täydellä akulla n. 9kk. (Mikäli ajanottoa käytetään 60min/päivä)

Vähäisen varauksen varoitusmerkit
- Kun käyntiaikaa on jäljellä n. 8 päivää, sekuntiosoitin
liikkuu vain joka toinen sekunti.
- Vie kello valoon mahdollisimman pian.
- Vaikka kello kävisi, muut toiminnnot eivät ole
käytettävissä varoituksen aikana.

Ajan asettaminen
1. Vedä nuppi asentoon 2 kun sekuntiosoitin
on kohdassa 0 sekuntia.
Kaikki osoittimet pysähtyvät.
- Kun käytät kronografia, se resetoituu ja 1/5
kronografi sekuntiosoitin palaa kohtaan 0 sekuntia.

2. Aseta aika pyörittämällä nuppia.
- Myös 24h-osoitin liikkuu. Huomaa aamu- ja
iltapäivät.

3. Lopuksi paina nuppi takaisin pohjaan aikamerkin
mukaan.

Kalenterin asettaminen
Aseta kalenteri oikeaan maalis-, touko-, heinä-, lokaja joulukuun ensimmäisenä päivänä.
Kun kello on 21:00-01:00 älä pyöritä kalenteria koska kalenterin
siirto on meneillään.

1. Vedä nuppi asentoon 1.
2. Päivämäärä vaihtuu pyörittämällä
nuppia vastapäivään.
3. Paina lopuksi nuppi pohjaan asentoon 0.

Kronografin käyttö
Kronografi voi mitata korkeintaan 59 min 59,8 sek pituisen ajan.
Tunnin jälkeen kronografi pysähtyy automaattisesti.
Kellonaika on näkyvissä ajanoton aikana.
Kun sekuntiosoitin liikkuu joka toinen sekunti, kronografi ei ole käytössä.

Kronografin 1/5 sekuntiosoittimien kohdistus
Tee tämä kohdistus jos kronografin sekuntiosoitin ei palaudu
suoraan ylös nollauksen jälkeen.

1. Vedä nuppi ulos asentoon 2.
- Kaikki osoittimet pysähtyvät.
- Aseta tämän toiminnon jälkeen aika ja kalenteri.

2. Paina paininta B vähintään 2 sekuntia.
3. Aseta 1/5 kronografin sekuntiosoitin
ylös kohtaan 0 sekuntia painimella B.
- Joka kerta kun painat paininta, osoitin liikuu
yhden pykälän. Jos pidät paininta pohjassa,
osoitin liikkuu jatkuvasti.

4. Paina painin asentoon 0.
5. Paina paininta A.

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.

