KÄYTTÖOHJE
CITIZEN ECO-DRIVE, RADIO KONTROLLI, JATKUVA KALENTERI
Malli: CB0xxx, cal. H145

Vähäisen varaustilan varoitusmerkit

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
40 vrk
150 h
40 h
30 h

päivää varten
4h
40 min
12 min
4 min

Varmistuaksesi kellon moitteettomasta toiminnasta, voit ladata kelloa aina kun mahdollista. Akun suojana on
ylilatautumisen estopiiri, tyypiltään akku on ympäristöystävällinen titaani-lithium-ioni akku.

Kellon lataaminen
Virransäästötila
Tunti-, minuutti- ja sekuntiosoittimet pysähtyvät automaattisesti 7 päivän jälkeen, kun latausta ei
ole ollut.
 Kello käy silti, aika kulkee ja päiväys vaihtuu vaikka virransäästötila on aktivoitunut
 Virransäästötila ei aktivoidu kun nuppi on joko 1 tai 2 asennossa.
 Virransäästötilaa ei voi aktivoida manuaalisesti.

Virransäästötilan keskeyttäminen
 Virransäästötila päättyy ja osoittimet palautuvat näyttämään aikaa kun kello saa valoa ja
akku alkaa latautua.
 Virransäästötilaa ei voi keskeyttää nupilla tai painimilla.

Akun varaustilan ja signaalin vastaanoton tarkastaminen

1. Varmista että nuppi on pohjassa asennossa 0.
2. Paina paininta A.
- sekuntiosoitin näyttää OK = signaalinvastaanotto onnistui,
NO = vastaanotto epäonnistui. Varaustila on ok .
- jos sekuntiosoitin kiertää vastapäivään näyttämään OK tai NO,
varaustila on alhainen.
3. Kello palaa normaaliin käyttöön painamalla paininta A.

Kaupunki asetusten vaihtaminen

1. Vedä nuppi keskiasentoon 1.
2. Pyöritä nupilla sekuntiosoitin näyttämään haluamaasi kaupunkia.
-Aika vaihtuu välittömästi.
3. Paina nuppi takaisin pohjaan asentoon 0.

Signaalin vastaanottaminen
Kello yrittää vastaanottaa signaalin automaattisesti joka yö klo 02, jos se epäonnistuu uusi yritys
on kello 03. Aseta kello esim. ikkunalaudalle, vastaanotin on kellossa kohdassa klo 9.

1. Varmista että nuppi on pohjassa asennossa 0.
2. Paina paininta A vähintään 2 sekuntia.
- Sekuntiosoitin menee kohtaan ”RX”,
vastaanotto alkaa, se kestää n. 2-15min.
- Jos vastaanotto onnistui, kellon aika
päivittyy ja kello palaa normaaliin käyntiin.
- Jos vastaanotto epäonnistui, kello palaa
käymään edellistä asetettua aikaa.
- Keskeytä vastaanotto painamalla paininta A
vähintään 2 sekuntia.

Kesäajan asetus
Kesäajan / normaaliajan asetus.
1. Vedä nuppi ulos asentoon 2.
-ON=käytössä kesäaika
-OFF=käytössä normaaliaika.
-Nuppia pyörittämällä
ON/OFF vaihtuu.
2. Paina nuppi pohjaan
asentoon 0.

Ajan / kalenterin manuaalinen asetus
1. Vedä nuppi asentoon 2.
2. Paina oikeaa alapaininta A.
- Sekuntiosoitin siirtyy osoittamaan ylöspäin.
- Pyöritä nupista minuuttiosoitinta.
4. Paina paininta A.
- Tuntiosoitin heilahtaa.
- Pyöritä nupista tuntiosoitinta.
-Huomioi päivämäärän vaihtuminen puoliltaöin.
6. Paina paininta A.
-Aseta päivämäärä nuppia pyörittämällä.
7. Paina paininta A.
- Sekuntiosoitin näyttää vuoden ja kuukauden.
- Kello 1 = tammikuu, 2 = helmikuu jne.
- 1min yli kello 1 = 1. vuosi karkausvuoden jälkeen.
- Esim. 1.8.2015 = 3min yli klo 8.
(karkausvuosi oli 2012, joten 2015 = 3. vuosi)

Osoittimien kohdistus
Jos aika tai päivämäärä ei näy oikein, vaikka signaalin vastaanotto onnistui,
tarkasta että osoittimet on kohdistettu oikein.
1. Vedä nuppi keskiasentoon 1.
2. Paina yläpaininta B vähintään 5 sekuntia.
- Osoittimet siirtyvät näyttämään kohdistuksen.
- Kaikki osoittimet suoraan ylös ja päivämäärä 1.
3. Vedä nuppi ulommaiseen asentoon 2.
4. Paina alapaininta A.
- Tuntiosoitin liikahtaa.
5. Pyöritä nupista tuntiosoitin kello 00:00:00.
- Nopea nupin pyöräytys saa osoittimen liikkumaan
jatkuvasti, pysäytä osoitin pyöräyttämällä toiseen suuntaan.
6. Paina paininta A.
- Minuutti- ja sekuntiosoitin liikahtavat.
7. Pyöritä nupista osoittimet ylös kohtaan 00:00:00.

8. Paina paininta A.
- Päivämäärä liikahtaa.
9. Pyöritä nupista päivämäärä 1 kohdalle.
10. Paina lopuksi nuppi pohjaan.
- Osoittimien kohdistus jää kellon muistiin.

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.

