taas riittävästi valoa. Mikäli akku on päässyt kokonaan tyhjentymään täytyy latauksen jälkeen tehdä
osoittimien suuntaus sekä ajan ja kalenterin asetus.
HUOM ! Ennen kellon asetusten muokkaamista katso, että kello käy normaalisti 1 sek askelin; tällöin
akussa on riittävästi virtaa toimintojen käyttämiseen.

CITIZEN ECO-DRIVE CHRONO RC
ref AS-40xx, cal E670

KÄYTTÖOHJE

Citizen Eco-Drive Radio Controlled-kello toimii valon voimalla; ei enää paristonvaihtoja. Kello
vastaanottaa automaattisesti radiosignaalin, joka päivittää kelloon aika- ja päivämäärätiedot. Kellossa on
lisätoimintoina ajanotto, hälytys ja ikikalenteri.

TOIMINTOJEN VAIHTO :
Voit valita eri toiminnot vetämällä nuppi väliasentoon ja pyörittämällä klo 6 kohdalla oleva toimintoosoitinta haluamallesi kohdalle.Muista painaa nuppi takaisin pohjaan aina kun et muuta toimintoa tai
asetuksia.
AIKAANASETUS (TME) :
Tämä kello ottaa vastaan Saksasta tulevaa aikapulssia. Pulssissa tulee kellonajan lisäksi myös päivä määrä, viikonpäivä ja vuosi. Kun kello saa radiopulssin muita asetustoimenpiteitä ei tarvita.
Jos kello ei ole Suomen ajassa tarkista osoittimien suuntaus. (Katso kohdasta osoittimien suuntaus.)
Radiopulssin perilletuloon vaikuttaa etäisyyden lisäksi myös vastaanottoympäristö. Voimakkaat
magneettikentät kuten suurjännitelinjat tai esim toiminnassa oleva tietokone tai gsm-puhelin voi häiritä
vastaanottoa. Kellon mukana toimitettava antennivahvistin varmentaa signaalin perilletuloa.
Normaalikäytön kannalta kellon ei tarvitse saada signaalia kuin muutamana päivänä kuukaudessa
pysyäkseen tarkasti ajassa.
Radioaika voidaan vastaanottaa kahdella tavalla :
1. Katso , että kellon toimintona on kelloaikanäyttö (TME). Aseta kello mieluiten etelän puoleiselle
ikkunalaudalle klo 6 suunta ikkunaan päin, antennivahvistin kellon rannekkeen päälle klo 6 puolelle.
Kellossa oleva vastaanotin on kellon sisällä,(klo 5-7 kohdalla) . Radioaikapulssit tulevat voimakkaimmin
klo 04.00 – 05.00. Vastaanoton aikana sekuntiosoitin siirtyy ensi valmiuskohtaan (RX) ja siitä asteikolle
(H=high, M=medium, L=low), joka samalla kertoo vastaanoton olevan käynnissä. Kelloa ei saa liikuttaa
vastaanoton aikana (vastaanotto kestää 2-15min). Vastaanoton onnistumisen voit tarkistaa aina
halutessasi aikanäytössä (TME tai L-TM) painimesta B, jolloin sekuntiosoitin näyttää vastaanotetun
signaalin tason (H, M tai L) tai jos signaalia ei ole vastaanotettu (NO), klo 11 kohdalta.

(Kellon ulkonäkö voi poiketa kuvassa olevasta)
Eco-Drive:
Eco-Drive kellon akku latautuu valolla. Läpinäkyvän kellotaulun alla on valokenno, josta virta siirtyy
akkuun. Kellossa on ylilatauksen esto, joten akun voi antaa latautua aina kun mahdollista. Jos lataat
kelloa lampun alla on tärkeää huomioida, ettei kello kuumene liikaa , yli 60 C asteen lämpötila voi
vaurioittaa kelloa. Jos lamppu polttaa kättäsi on myös kello vaarassa. Täydellä akulla kello käy ilman
lisälatausta noin kuusi kuukautta. Kello varoittaa akun vähäisestä latauksesta sekuntiosoittimen kahden
sekunnin askelluksella. Jos akku on tyhjentynyt niin, että kello käy kahden sekunnin askelin ei kello ota
vastaan radiopulssia eikä toimintoja voi käyttää. Oheisesta taulukosta näet latausaikoja eri valolähteillä.
lux
500
3000

Valolähde
loisteputki (toimisto)
kirkasvalolamppu (etäisyys
20cm)

10000
100000

latausaika yhtä päivää
varten (noin)
4t

Latausaika tyhjästä täyteen
(noin)
-

40min

150t

pilvinen päivänvalo

12min

45t

kirkas auringonpaiste

2min

9t

Kello siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, jos riittävästi valoa latausta varten ei ole ollut noin
puoleen tuntiin: sekuntiosoittin pysähtyy klo 12 kohdalle, muut osoittimet ja päivyri toimivat normaalisti.
Kello ottaa vastaan aikapulssia myös virransäästötilassa. Virransäästötoiminto keskeytyy kun kello saa

2. Voit vastaanottaa radiosignaalin halutessasi myös manuaalisesti.
Aseta antennivahvistin kellon rannekkeen päälle klo 6 puolelle. Paina B paininta noin 2 sek ajan, kunnes
sekuntiosoitin on siirtynyt klo 12 suuntaan, sekuntiosoitin näyttää vastaanotto-valmiutta (RX).
Sekuntiosoittimen siirtyminen asteikolle (H,M,L) kertoo vastaanoton olevan käynnissä. Älä liikuta kelloa
vastaanoton aikana. Vastaanoton päätyttyä kello siirtyy normaaliin käyntiin automaattisesti.
Kello kuittaa onnistuneen radiopulssin vastaanoton kahdella piippauksella, epäonnistuneen yhdellä
piippauksella.
3. Jos radiosignaalia ei ole saatavilla voit asettaa kellon aikaan myös seuraavasti.
-Vedä nuppi väliasentoon ja valitse aikanäyttö (TME).
-Vedä nuppi ulommaiseen asentoon, sekuntiosoitin pyörähtää ja pysähtyy kesäaika-asetukseen (ON tai
OFF). Suomessa on käytössä kesäaika, valitse painimella A , kesällä ON talvella OFF.
-Paina B paininta 2sek ajan, sekuntiosoitin siirtyy klo 12 kohdalle ja pysähtyy.
-Pyöritä nupista haluamaasi suuntaan tunnit, minuutit ja 24-tuntiosoitin oikeaan aikaan.
Yksi nupin naksahdus siirtää aikaa minuutilla. Osoittimien nopean siirtymisen voit lopettaa kääntämällä
nupista päinvastaiseen suuntaan.
-Paina nuppi pohjaan aikamerkin mukaan.
KESÄAIKA-ASETUS :
Suomessa on käytössä kesä/talviaika. Katso että kellossa on toiminto valittu oikein, kesäaikana valitse
ON, talviaikana valitse OFF.
-Vedä nuppi TME -toiminnossa ulommaiseen asentoon
-Valitse painimella, A , KESÄAIKA päälle (ON) tai pois (OFF)
-Paina nuppi takaisin pohjaan
Voit tarkistaa kesäajan päälläolon aikanäytössä kellon käydessä normaalisti painamalla A paininta
kerran, sekuntiosoitin siirtyy 10sek ajaksi ON tai OFF merkin kohdalle.

OSOITTIMIEN SUUNTAUS :

HUOM !

Suomen aikavyöhykkeessä tunti-, minuutti- ja 24- tuntiosoitin on asetettava näyttämään klo 01:00, tällöin
kello osaa päivittää ajan radiopulssin mukaan oikein (Keski-Euroopan aikavyöhykkeessä ko osoittimet
asetetaan klo 00:00).
Suuntauksen tarkistus:
-Vedä nuppi väliasentoon ja valitse klo 6 kohdalla oleva toiminto-osoittimen ”0” asento. Sekuntiosoitin
siirtyy klo 6 kohdalle, 24 tuntiosoitin sekä tunti - ja minuuttiosoittimet siirtyvät klo 01:00 suuntaan (kun
korjaus Suomen aikavyöhykkeeseen on tehty). Päivyri siirtyy 31. ja 1. päivän puoliväliin. Viikonpäiväosoitin siirtyy klo 6 suunnassa olevan maanantain (M) kohdalle. Paina nuppi takaisin pohjaan
sekuntiosoitin siirtyy klo 12 suuntaan ja pysähtyy. Tällöin kellon perustoiminnot ja osoittimien suuntaus
on kunnossa, voit palata muihin näyttöihin vetämällä nuppi väliasentoon ja pyöräyttämällä nuppi
haluamaasi toimintoon.
Osoittimien suuntauksen korjaus:
Vedä nuppi ensin väliasentoon ja valitse klo 6 kohdalla oleva ”0” suuntaustoiminto. Vedä sen jälkeen
varovasti nuppi ulommaiseen asentoon (Sekuntiosoitin pyörahtää täyden kierroksen). Siirrä
sekuntiosoitin tarvittaessa nuppia myötäpäivään pyöräyttämällä tarkasti klo 12 suuntaan. Osoitin liikkuu
sekunnin yhtä nupin naksahdusta kohden. Nopean liikkumisen pysäytät pyörittämällä nuppia toiseen
suuntaan. Paina A paininta kerran, tunti- ja minuuttiosoittimet heilahtavat. Siirrä tunti-, minuutti - ja 24tuntiosoitin nupista pyöräyttämällä klo 01:00 suuntaan kun kelloa käytetään Suomessa.
Paina A kerran, viikonpäiväosoitin heilahtaa, siirrä osoitin klo 6 suuntaan (M) siten, että päivämäärä on
31. ja 1. puolivälissä. Päivämäärä vaihtuu joka viidennellä osoittimen kierroksella.
Suuntauksien jälkeen paina nuppi pohjaan ja aseta kello aikaan joko radiopulssia hyödyntäen tai
manuaalisesti.
AJANOTTO (CHR):
Ajanoton max aika on 59min 59,95sek tarkkuudella 1/20sek.
Vedä nuppi väliasentoon ja valitse ajanottotoiminto (CHR) ja paina nuppi takaisin pohjaan.
Sekuntiosoitin ja toiminto-osoitin (minuuttilaskuri ja 1/20 sek) klo 2 kohdalla siirtyvät klo 12 suuntaan
00-kohtaan.
-Käynnistä ajanotto painimesta A, sekuntiosoitin pyörähtää kerran ja äänimerkki kuuluu kerran
käynnistymisen merkiksi. Sekuntiosoitin mittaa aikaa 1sek tarkkuudella. Toiminto-osoittimen
sisemmältä asteikolta näet kertyneet minuutit
-Pysäytä ajanotto painimesta A, kaksoisäänmerkki kuuluu pysäytyksen merkiksi. Voit tarkastella 1/20
osasekunteja painimesta B toiminto-osoittimen näytön ulkokehältä.
-Nollaa ajanotto pitämällä A paininta pohjassa pysäytyksen jälkeen.
PÄIVYRIASETUS (CAL) :
Tässä kellossa on ikikalenteri. Kalenteritiedot kello vastaanottaa radiopulssista samalla kun
aikatiedotkin päivittyvät, kun kello on ajassa on myös päivyri kohdallaan. Kello ottaa huomioon paitsi
eripituiset kuukaudet myös karkausvuodet. Sekuntiosoitin näyttää kuukauden ja myös vuoden joka
asetetaan karkausvuosien mukaan. Päivämäärä näkyy klo 4 kohdalla olevasta päivämääränäytöstä. Jos
radiosignaalia ei ole saatavilla voit asettaa kalenterin myös manuaalisesti:
- Vedä nuppi väliasentoon ja valitse kalenteri (CAL) toiminto
- Vedä nuppi varovasti ulommaiseen asentoon, sekuntiosoitin pyörähtää ja pysähtyy osoittamaan
asetettua kuukautta ja vuotta (karkausvuotta tai monesko vuosi on karkausvuoden jälkeen)
-Pyöritä nupista myötäpäivään sekuntiosoitin osoittamaan kuukautta ja vuotta, huomioi kark ausvuosi,
katso oheiset kuvat.
(Esim: Tammikuu karkausvuonna, aseta sekuntiosoitin 5 sekuntia kohdalle,
Heinäkuu kolmantena vuonna karkausvuoden jälkeen, aseta sekuntiosoitin 38 sekuntia kohdalle.)
Paina A paininta kerran, viikonpäiväosoitin heilahtaa, voit nyt asettaa päivämäärän.
-Yksi nupin naksahdus myötäpäivään siirtää päivämäärää yhdellä päivällä eteenpäin, samalla
viikonpäiväosoitin pyörähtää viisi kierrosta
-Vastapäivään nuppia pyöritettäessä päivämäärä siirtyy taaksepäin
-Nopea nupin pyöräytys saa päivämäärän vaihtumaan jatkuvasti, pysäytä siirto pyöräyttämällä nuppia
vastakkaiseen suuntaan.

Paina A paininta kerran, viikonpäiväosoitin heilahtaa, voit nyt siirtää nupista pyöräyttämällä osoittimen
oikean viikonpäivän lyhenteen kohdalle. Paina nuppi takaisin pohjaan.
Huom ! kelloon ei voi asettaa väärin päivää (esim 30. helmikuuta ) tällöin päivyri siirtyy automaattisesti
seuraavan kuun 1. päivään.

Vuosi / Karkausvuosi
2004
2005
2006
2007

Karkausvuosi
1.vuosi
2.vuosi
3.vuosi

Vuosi / Karkausvuosi
2008
2009
2010
2011

Karkausvuosi
1.vuosi
2.vuosi
3.vuosi

PAIKALLISAIKA (L-TM) :
Paikallisaika näyttöön voit asettaa toisen aikavyöhykkeen ajan.
Vedä nuppi L-TM näytössä ulommaiseen asentoon. Valitse A-painimella kesäaika päälle tai pois,
sekuntiosoitin näyttää valinnan. Pyöräytä nupista haluttu kellonaika kohdalleen. Yksi nupin naksahdus
siirtää kellon aikaa tunnin eteen- tai taaksepäin valintasi mukaan.
HÄLYTYS (ALM) :
Hälytys toimii valitun aikanäytön (TME, L-TM) valinnan mukaan. Kellon hälytys toimii 24-tunnin
mukaan. Hälytys toimii päivittäin kun se on kerran asetettu.
Hälytysääni kuuluu 15 sek ajan ja voidaan sulkea painimesta A tai B.
Vedä nuppi väliasentoon ja valitse hälytystoiminto (ALM), tunti-, minuutti ja 24-tuntiosoitin siirtyvät
näyttämään muistissa olevaa hälytysaikaa.
-Vedä nuppi ulommaiseen asentoon, sekuntiosoitin näyttää hälytys päällä ON tai pois OFF.
-Valitse hälytys päälle(ON) / pois(OFF) painimesta A. Äänimerkki kuittaa valinnan.
Päälle/pois valinnnan voi tehdä myös nupin ollessa pohjassa tai väliasennossa ALM-toiminto valittuna
-Pyöritä nupista haluamasi hälytysaika, huomioi 24-tuntiosoitin.
-Paina nuppi takaisin pohjaan tai väliasentoon ja valitse haluamasi näyttö.
KELLON HOITO:
-anna kellon saada valoa aina kun mahdollista varmistaaksesi moitteettoman käynnin
-älä käytä kelloa liian kuumissa olosuhteissa, yli 60 C lämpötila voi vaurioittaa koneistoa
-kello on vesisuojattu, tarkista vesisuojausaste kellon pohjasta tai taulusta 10bar tai enemmän
on uimatiivis. Älä käytä nuppia, jos kello on märkä. Muista pitää kierrenuppi lukittuna jos kellossasi on
sellainen.
-pidä kellosi puhtaana, pyyhi kello pehmeällä kankaalla, älä käytä liuottimia. Kuoreen ja rannekkeeseen
kertyvä lika voi aiheuttaa ihoreaktioita
-voimakkaat magneettikentät voivat haitata kellon toimintaa
-huollata kellosi valtuutetussa huollossa
Citizen-kellojen maahantuoja: Saurum Osakeyhtiö

