KÄYTTÖOHJE
CITIZEN ECO-DRIVE Kronografi
Malli: JZ1060 cal. U200

 Aurinkopaneeli on kellotaulun alla

Ennen käyttöönottoa
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
500
3000
10 000
100 000

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

täyteen
80 h
16 h

päivää varten
7,5 h
2,5 h
50 min

Kun käyntiaikaa on jäljellä n.4 päivää, liikkuu sekuntiosoitin vain joka
toinen sekunti.
Vie kello valoon latautumaan mahdollisimman pian.
Lataa kelloa useita tunteja joka kuukausi, mieluiten auringon valossa.

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 pysäyttämällä
kellonkoneiston oman virrankulutuksen pitkän peruslatauksen ajaksi. Nyt kaikki
tuleva sähkövirta menee suoraan akkuun.
- Käyntiaika täydellä akulla n. 8kk.

Virransäästötila
Kun kello on ilman valoa vähintään 30 minuuttia, molemmat digitaalinäytöt
pimenevät automaattisesti säästäen akkua, osoittimet liikkuvat normaalisti.
- Toiminto loppuu kun kello saa valoa tai jotain paininta painetaan.
- Kun kello pidempään käyttämättä, vedä nuppi ylös ja osoittimet pysähtyvät.

Kellon toiminnon vaihtaminen
Digitaalinäytössä on kuusi eri toimintoa

Maailman aika
1. Paina paininta M ja vaihda
toiminnoksi TME tai CAL.
2. Paina paininta A tai B ja valitse
kaupunki digitaalinäyttöön B.
- Valitun kaupungin aika tai kalenteri
on näkyvissä digitaalinäytössä A.

* UTC (Coordinated Universal Time)
Tämä on kansainvälisesti sovittu standardiaika ympäri maailman.

Maailman aika

Ajan asetus (TME)

1. Valitse painimella M toiminto TME.
2. Valitse A tai B painimella kaupunki.
- Valitse lähin kaupunki tai se jossa olet.
3. Paina ja pidä pohjassa paininta B kunnes
kesäajanosoitin (SMT) alkaa vilkkua. Voit nyt
asettaa ajan.
4. Kesäajan asetus
- Valitse painimella A kesäaika ON tai OFF (OF).
- Hyväksy valinta painimella B ja siirry seuraavaan
kohtaan.

Ajan asetus (TME)
5. Aseta sekunnit/minuutit/tunnit.
- Painimella A muutat vilkkuvaa aikaa.
- Painimella B hyväksyt valinnan ja
siirryt seuraavaan kohtaan.

6. Valitse joko 12h tai 24h aika.
- Painimella A valitset 12h tai 24h ajan,
jos valitset 12h, aamu (AM) on lyhennetty A
ja ilta (PM) on P.
- Painimella B hyväksyt valinnan.

Ajan asetuksen keskeytys:
Painimella M toiminto keskeytyy.
Myös 2 minuuttia ilman painimien käyttöä keskeyttää asetusten vaihdon.
Muutetut asetukset ennen keskeytystä jäävät voimaan.

Osoittimien aikaan asetus
1. Vedä nuppi asentoon 1 kun
sekuntiosoitin on kohdassa 0 sek.
2. Käännä nupista aika kohdalleen.
3. Aikamerkin mukaan paina nuppi takaisin pohjaan. Asetus on valmis.

Kalenterin asetus
1. Painimella M valitse toiminta CAL.
2. Valitse kaupunki painimella A tai B.
3. Paina paininta B kunnes kuukauden
tunnit alkaa vilkkua.
Voit nyt asettaa kalenterin.

Jatkuva kalenteri (Perpetual calendar)
Kalenteri asettuu automaattisesti 31.12.2099 saakka.

4. Aseta kuukausi/päivä/vuosi.
- Paina paininta A ja aseta vilkkuva kohde. Pitämällä paininta A pohjassa, arvo muuttuu
jatkuvasti.
- Painimella B hyväksyt valinnan ja siirryt seuraavaan kohtaan. Viikonpäivä näytetään
automaattisesti päivämäärän kanssa.

5. Lopuksi painimella M pääset takaisin normaalitilaan TME.

Hälytys (AL1/AL2)
Hälytyksen asetus on samalainen sekä AL1 j AL2.
Hälytyksen asetus
1. Valitse painimella M tilaksi AL1 tai AL2.
2. Paina paininta B kunnes kaupungin nimi vilkkuu.
- Voit nyt asettaa hälytyksen, hälytys menee päälle
automaattisesti. (Painimella A hälytys vaihtuu on/off)

3. Valitse kaupunki.
- Valitse kaupunki painimella A.
- Painimella B hyväksyt valinnan ja siirryt seuraavaan kohtaan.

4. Aseta hälytyksen aika (tunnit/minuutit).
- Painimella A asetat vilkkuvan kohteen.
- Painimella B hyväksyt valinnan ja siirryt seuraavaan kohtaan.

5. Lopuksi painimella M pääset takaisin normaalitilaan TME.
Hälytys kestää 15 sekuntia, keskeytä hälytys painamalla jotain paininta.

Kronografin käyttö
1. Vaihda painimella M tilaksi CHR.
2. Painimella A käynnistät ajanoton.
-Kuvake

tulee näyttöön.

- Joka kerta kun painat paininta A, mittaus
keskeytyy/käynnistyy.
- Painamalla paininta B väliaika näytetään
10 sekunnin ajan. Kuvake

vilkkuu.

- Digitaalinäytössä B on tuntilaskuri.

3. Painimella A lopetat ajanoton.
4. Painin B resetoi ajanoton.
5. Lopuksi painimella M pääset takaisin normaalitilaan TME.

Ajastimen käyttö

1. Valitse toiminto TMR painimella M.
- Edellinen ajastimen asetus alkaa vilkkua.

2. Paina paininta B asettaaksesi ajan.
- Pitämällä paininta pohjassa aika vaihtuu jatkuvasti.

3. Ajastin käynnistyy painimella A.
- Kuvake

tulee näkyviin.

- Painimella A ajastin pysähtyy/käynnistyy uudelleen.

4. Lopuksi painimella M pääset takaisin normaalitilaan
TME.
Ajastin hälyttää 5 sekunnin ajan.

Kellon resetointi

1. Vedä nuppi asentoon 1, kaikki osoittimet
pysähtyvät.
2. Paina painimet A, B ja M yhtä aikaa pohjaan.
3. Paina nuppi takaisin pohjaan asentoon 0.
- Äänimerkki kuuluu resetoinnin merkiksi.

Asenna kellon aika ja kalenteri.

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.

