CITIZEN SUPER SKYHAWK
ref JY-0020-xx, cal U600
KÄYTTÖOHJE
Onnittelemme valinnastasi. Saadaksesi täyden hyödyn CITIZEN Eco-Drive kellostasi
tutustu huolellisesti oheiseen käyttöohjeeseen.
Lataa kellon akku ennen käyttöönottoa:
Jos kellon sekuntiosoitin käy kahden sekunnin askelin on kello syytä ladata. Helpointa lataaminen
on auringonvalossa. Aseta kello noin 8 tunniksi esim ikkunalaudalle. Suosittelemme, että kello
pidetään täyteen ladattuna, jolloin kaikkiin toimintoihin on varmasti riittävästi virtaa käytössä..
Lisätietoja latauksesta sivulta 28 alkaen.
HUOM !
Kaikki kellon huoltotoimenpiteet on suoritettava valtuutetussa Citizen huollossa.

Kellon osat (1)

UTC tuntiosoitin

UTC minuuttiosoitin
minuuttiosoitin

lataustaso-osoitin /
radiolähetinosoitin

painin (B)
24 tuntiosoitin

tuntiosoitin

nuppi
digitaali näyttö 2
painin (A)
sekuntiosoitin
digitaali näyttö 1
toiminto-osoitin
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Kellon osat (2): Digitaali näytöt
[Digital display 2]

[Digital display 1]

”Kotikaupungin”
(oma aikavyöhyke) nimilyhenne

Maailmanaika
kaupunkinimilyhenne

Vähäisen
latauksen varoitus
Maailmanaika :
tunnit, minuutit,
sekunnit

ajanotto
lyhytaikamittari
mätningsmarkering
hälytys päällä -merkki
kesäaika valittu -merkki
aamupäivä: A
iltapäivä: P

Kellon osat (3): Radiosignaalin vastaanotto
NO : Ei signaalivastaanottoa

RX: Signaalinvastaanotto
käynnissä

H, M, L : Vastaanottotaso /
tulos

JPN: JJY Japan
USA: WWVB (USA)
EUR: DCF77 (Tyskland)

Radiosignaalin vastaanotto on mahdollista toiminnoissa CAL, TME ja RX-S
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1. Kellosi:
Citizen Eco-Drive, radiokontrolli- ja maailmanaikakello
Maailmanaika
UTC (Coordinated Universal Time)- maailman keskiaika, sekä aika ja päivämäärä 43 eri
kaupungin ja aikavyöhykkeen mukaan, lisäksi yksi aikavyöhyke voidaan asettaa oman valinnan
mukaan. Aikavyöhykkeestä toiseen siirtyminen on nopeaa ja helppoa, myös mahdollinen
”kesäaika” on valittavissa.
Eco-Drive
Eco-Drive tarkoittaa, että kellossa ei ole paristoa. Kello toimii valolla. Valo menee kellotaulun läpi
valokennoon, josta valoenergia varastoituu ympäristöystävälliseen Ti-Lion akkuun.
Lataustaso näytössä. Akkujänniteosoitin näyttää akun varaustason. Neliportainen asteikko
kertoo akun varaustilan ja kuinka paljon varausta on jäljellä.
Virransäästötoiminto. Kellossa on kaksi erillistä virransäästötoimintoa. Jos kellon
digitaalinäytöt eivät saa valoa puoleen tuntiin näytöt sulkeutuvat virransäästämiseksi (toiminto 1)
Jos kello on pimeässä yli viikon ajan pysähtyvät myös osoittimet.(toiminto 2).
Radiosignaalin vastaanotto:
Tämä kello pystyy vastaanottamaan radiosignaalia kolmelta eri alueelta: Japani, USA ja Eurooppa
(Saksa), jolloin kello asettaa automaattisesti ajan ja päivämäärän kohdalleen.
Automaattinen vastaanotto: Kello vastaanottaa radiosignaalin automaattisesti kolme
kertaa vuorokaudessa, 03:00., 04:00 ja 05:00 ja tarkistaa ajan ja päivämäärän. Huomioi, että jos
kello on onnistuneesti vastaanottanut signaalin kello 03:00 ei vastaanotto tapahdu automaattisesti
uudestaan saman vuorokauden kuluessa. Klo 05:00 tapahtuva vastaanotto voidaan siirtää
tapahtuvaksi haluttuna vuorokaudenaikana.
Manuaali vastaanotto: Radiosignaali voidaan halutessa käynnistää manuaalisesti. Jos
radiosignaalia ei ole saatavilla esim vaikeasta vastaanottoympäristöstä johtuen toimii kello
kvartsikellon tarkkuudella.( +/- 15sek / kuukausi).
Vastaanottoa heikentää sekä maantieteelliset esteet että esim kaupunkien teräsbetonirakennukset.
Parhaiten vastaanotto tapahtuukin asettamalla kello ikkunan lähelle klo 9 suunta ikkunaan päin.
Kellon mukana toimitetaan antennivahvistin, joka asetettuna kellon viereen klo 9 puolelle
parantaa vastaanottotehoa.
Radiosignaalin vastaanottoa varten toimi näin:
- Ota kello pois ranteesta.
- Aseta kello 9 suunta ikkunaa kohti
(antennin vastaanottosuunta) tukevalle alustalle.
- Älä liikuta kelloa vastaanoton aikana. (vastaanotto
voi keskeytyä)
- Vastaanoton aikana sekuntiosoitin siirtyy
näyttämään vastaanottotasoa.
- Kun vastaanotto on päättynyt palautuu kello
automaattisesti normaalikäyntiin.
- Vastaanotto kestää 2 – 15 minuuttia.
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2. Ennen käyttöönottoa
Tarkista
sekuntiosoittimen liike
kello käy sekunnin asekelin
kello käy 2 sek askelin tai ei
käy ollenkaan

[Akku tyhjä]

[Akku täynnä]

Tarkista radiosignaalin
vastaanotto

Vedä nuppi
väliasentoon

Valitse nupista
pyörittämällä
toiminto TME
(aikanäyttö)

Paina nuppi takaisin
normaaliasentoon
kuoreen kiinni. Paina
(A) klo 4:00 kohdalla

Sekuntiosoitin
näyttää
vastaanottotasoa H, M tai L

Kello on radiosignaalilla asettanut
oikean ajan ja
päivämäärän ja on
valmis käyttöön.

Sekuntiosoitin
näyttää
vastaanottotilaksi ”NO”

Toimi sivun 6 ohjeiden
mukaan ja suorita
manuaali vastaanotto.

Jos radiosignaalin
vastaanotossa on
edelleen ongelmia
ota yhteyttää
valtuutettuun
huoltoon tai
myyjäliikkeeseen.

Lataa kello mieluiten
auringonvalossa.
Katso sivu 31
”Latausohje”

[Osoittimien suuntaus]
Ennen käyttöä on hyvä tarkistaa, että osoittimet näyttävät klo 12 suuntaan . Voimakkaat
magneettikentät tai iskut voivat häiritä osoittimien toimintaa ja kello voi näyttää väärin vaikka
radiosignaalin vastaanotto on onnistunut normaalisti.

1. Vedä nuppi väliasentoon ja valitse
toiminnoksi CHR .
2. Vedä nuppi ulommaiseen asentoon
Osoittimet siirtyvät näyttämään
kellon muistissa olevaa asetusta.

UTC tunti- ja
minuuttiosoitin

Tunti-, minuuttija sekunttiosoitin

Osoittimien suuntaukset:
Latausosoitin: EUR
UTC tunti- ja minuuttiosoitin: 12:00
Tunti-, minuutti-, och sekuntiosoitin:
12:00:00
24-tuntiosoitin 12:00
3. Kun osoittimet ovat oheisen kuvan
mukaan suuntaukset on oikein.
Paina nuppi takaisin
normaaliasentoon.
Jos suuntaukset eivät ole kuvan
mukaan tee korjaus sivun 23
ohjeiden mukaan.

Lataustaso-osoitin

Toiminto-osoitin
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24-tuntiosoitin

3. Perustoiminnot
1. Tarkista lataustaso (s. 13)
Paikallisaika tuntiosoitin

Paikallisaika
minuuttiosoitin

2. Aseta ”kotikaupunki”.
(Jos aikavyöhyke jossa olet ja
kaupunkilyhenne näytössä 2 täsmäävät
siirry kohtaan 3.)
a. Vedä nuppi väliasentoon ja
valitse nuppia pyörittämällä
toiminto TME
b. Valitse painimella (A) tai (B)
haluamasi kaupunkilyhenne
näyttöön 1
c. Paina painimet (A) ja (B)
yhtäaikaisesti, valittu lyhenne
siirtyy näyttöön 2.

Painin (B)

Digitaali näyttö 1
Painin (A)

Paikallisaika
(digitaali näyttö 2)
Paikallisaika sekuntiosoitin

3. Aseta paikallisaika
(Jos paikallisaika on oikein jatka kohtaan
4.)

4. Digitaalinäyttö 1.
Maailmanaika tai päivämäärä näkyy
näytössä 1. Tai valitse haluamasi toiminto:
hälytys, lyhytaikamittari tai ajanotto.

a. Aseta aika manuaalisesti
(sivu 16)
b. Aseta aika
radiosignaalilla (sivu 6)
Huom ! Jos valittu kaupunki on
vastaanottoalueen ulkopuolella ei
radiosignaaliasetus toimi. Sulje
automaattivastaanotto ja aseta aika
manuaalisesti.

4. Radiosignaalin vastaanotto

Radiosignaalin vastaanotto voi tapahtua kolmella eri tavalla: Automaattinen vastaanotto,
manuaalinen vastaanotto ja latauksen jälkeinen automaattivastaanotto. Vastaanotto on
mahdollista vain toiminnoilla aikanäyttö TME, päivyri CAL ja vastaanotto RX-S. Kotikaupunki
näkyy digitaalinäytössä 2 vastaanoton aikana. UTC valittuna vastaanotto ei kuitenkaan voi
tapahtua samoin nupin täytyy olla normaaliasennossa, jotta vastaanotto onnistuu.
Vastaanottotaso vaihtelee ympäristön mukaan. Jos vastaanotossa on vaikeuksia kannattaa kokeilla
siirtämällä kelloa eri paikkaan.
Radiosignaalin vastaanoton aikana osoittimet pysähtyvät. Halutessasi palata aikanäyttöön paina
(A) paininta yli kahden sekunnin ajan, samalla vastaanottotoiminto katkeaa.
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Automaattinen vastaanotto
1. Ota kello pois ranteesta ja aseta tukevalle alustalle mieleuiten lähelle ikkunaa, jolloin
radiosignaalit saapuvat helpoiten. Kellon vastaanottoantenni on klo 9 puolella kellon
sisällä. Aseta kello 9 suunta ikkunaa (Suomessa etelää) kohti ja antennivahvistin kellon
viereen kuoreen kiinni klo 9 puolelle.
2. Kello vastaanottaa signaalin automaattisesti joka päivä klo 03:00, 04:00 ja klo 05:00. Jos
vastaanotto onnistuu klo 03:00 ei päivitystä tapahdu klo 04:00 ja klo 05:00.
Manuaali vastaanotto
1. Vedä nuppi väliasentoon ja valitse nuppia pyörittämällä toiminnoksi CAL, TME tai RX-S.
2. Paina nuppi takaisin normaaliasentoon.
3. Aseta kello yllä kuvatulla tavalla paikkaan , jossa signaali helpoiten saapuu, käytä
antennivahvistinta tarvittaessa.
Paina (A) paininta vähintään 2 sekunnin ajan. Sekunti osoitin siirtyy RX asemaan klo 12
kohdalle. Kun signaalinvastaanotto käynnistyy siirtyy sekuntiosoitin asteikolle H, M tai L.
Älä liikuta kelloa vastaanoton aikana.
4. Vastaanoton päätyttyä siirtyvät osoittimet näyttämään normaaliaikaa.
Automaattinen vastaanotto latauksen jälkeen
Jos kello on pysähtynyt akun tyhjentymisen takia on paras tapa ladata akut asettaa kello
aurinkoiselle paikalle esim ikkunalaudalle latautumaan. Kun latausta on kertynyt tarpeeksi
alkaa kello automaattisesti vastaanottaa radiosignaalia.
Radiosignaalin vastaanoton tuloksen voit tarkistaa aina halutessasi painimesta (A).

Radiokontrollikellon säilytyksestä
Jos kello on ollut yli viikon pimeässä, tai niin vähäisessä valossa ettei latausta ole tapahtunut,
pysäyttää kello kaikki osoitin ja digitaalitoiminnot. Virransäästötoiminto huolehtii kuitenkin siitä ,
että aika- ja päivämääräinformaatio säilyy kellon muistissa. Virransäästötilassa kello pystyy myös
vastaanottamaan radiosignaalia jos kello vain on paikassa, jossa vastaanotto on mahdollista.
Virransäästötoiminto keskeytyy automaattisesti kun kello saa taas riittävästi valoa latausta varten.
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5. Esimerkkejä vaikeasta vastaanottoympäristöstä
Tietyillä alueilla voi esiintyä häiriöitä radiosignaalin vastaanotossa, esimerkkejä ohessa:

Maan alla ja
betonirakennuksien
sisällä.

Lähellä korkeajännitelinjoja,
rautatien sähköjohtimia ja
vastaavia.

Voimakkaita magneettikenttiä
sisältävien kodinkoneiden
lähellä (TV, jääkaappi,
tietokone, kaiuttimet)

Käytössä olevan
matkapuhelimen
läheisyydessä.

Kulkuneuvo (auto, juna,
lentokone)

Erittäin kylmissä tai kuumissa
olosuhteissa

6. Kellon näytöt vastaanoton aikana
[Odottaa vastaanottoa]

[Signaalivastaanotto]

[Vastaanotto päättynyt]

[sekuntiosoitin]

Radiolähetinosoitin

Sekuntiosoitin siirtyy RX
kohdalle ja pysähtyy
Radiolähetinosoitin kertoo
lähettimen sijainnin.

Sekuntiosoitin siirtyy RX
kohdalta vastaanottotasoasteikolle H, M tai L ja
signaalivastaanotto alkaa.

Kun vastaanotto on päättynyt
palaa sekuntiosoitin normaaliin
yhden sekunnin askellukseen,
samoin muiden osoittimien
näyttö päivittyy.

[digitaali näyttö]

Vastaanotto
valmius

Vastaanotto
käynnissä

Jos vastaanotto epäonnistuu
näytetään RC ja NO.

7

Vastaanoton kesto
Vastaanotto kestää 2-15 minuuttia riippuen esim säästä. Jos vastaanotto epäonnistuu palautuu
kello välittömästi normaalikäyntiin.
[Huom !] Vastaanoton aikana sekuntiosoitin voi pyörähtää ja palata vastaanottoasteikolle
takaisin. Älä liikuta kelloa ennen kuin kello käy taas normaalisti.

7. Vastaanoton tulos

Radiovastaanoton tulos ja ”kotikaupungin” kesäaika voidaan tarkistaa samalla kertaa:
Aseta toiminto-osoitin kohtaan TME, CAL tai RX-S.
1. Paina (A) kerran, sekuntiosoitin näyttää vastaanoton tuloksen H, M, L tai NO.


Kotikaupungin kesäaika-asetus näkyy digitaalinäytössä 2. Näytössä vaihtuu SMT
(summertime=kesäaika) ja ON (päällä) tai OFF (pois)
 Radiolähetinosoitin näyttää lähettimen sijaintimaata JPN (Japani), EUR(Saksa) tai
USA.
[Digital näyttö 2]
2. Paina (A) paininta kerran.
 Kello palaa normaalikäyntiin (sekuntiosoitin käy
sekunnin askelin).
 Paluu normaalikäyntiin tapahtuu myös
automaattisesti 10 sek kuluttua ensimmäisestä
painalluksesta.

Vastaanottotaso
H

Vastaanoton tulos
Signaalivoimakkuus ja
radiovastaanoton tulos erittäin
hyvä
Signaalivoimakkuus ja
radiovastaanoton tulos hyvä

M
L

Signaalivoimakkuus heikko ja
radiovastaanoton tulos tyydyttävä

NO

Radiosignaalinvastaanotto
epäonnistunut

8. Radiolähettimien sijainti
Kello voi vastaanottaa radioaikasignaalia kolmesta eri lähteestä : Japani (kaksi lähetintä), USA ja
Eurooppa (Saksa).
Vastaanotettavan signaalin lähetyspaikkaa voidaan vaihtaa ”kotikaupunkia” / aikavyöhykettä
vaihtamalla. Oheiset kartat näyttävät suurinpiirtein lähettimien kantaman. Siihen vaikuttavat tosin
ulkoiset tekijät kuten maantietelliset seikat jne. Suomeen radiosignaali kulkeutuu verraten hyvin
lähinnä Itämeren ansiosta, jossa maantieteelliset esteet ovat minimissä.
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Standardiaikasignaali
JPN

JJY
Japani

Lähetin

Taajuus

Ohtakadoya-yama standardi-aikalähetin
(Fukushima sändare)
Hagane-yama standardi-aikalähetin
(Kyushu sändare)

40 kHz

60 kHz

USA

WWVB
USA

Fort Collins lähetin, Denver, Colorado

EUR

DCF77
Saksa

Mainflingen lähetin, Frankfurt

60 kHz

77,5 kHz

Standardi-aikalähettimet toimivat 24 tuntia vuorokaudessa lyhyitä huoltokatkoja lukuunottamatta.
Jos kello ei saa radiosignaalipäivitystä, toimii se kuitenkin normaalin kvartsikellon tarkkuudella
(+/- 15 sek / kk)
JPN : JJY (Japan) Kello valitsee lähettimen automaattisesti.
Fukushiman lähetin : kantama noin 1500 km
Kyushu lähetin : kantama noin 2000 km
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USA : WWVB (USA) Fort Collins : kantama noin 3000 km.

EUR: DCF77 (Tyskland) Mainflingen: kantama noin 1500 km.
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9. Maailmanaika
UTC (Coordinatied Universal Time) ja 43 kaupunkia (tai aikavyöhykettä) on valmiina kellon
muistissa. Lisäksi voit halutessasi lisätä yhden kaupungin.
Halutessasi selata kaupunkeja / aikavyöhykkeitä paina yläpaininta (B) nupin ollessa väliasennossa
ja toimintona TME tai CAL. Kaupungit selautuvat listan sivulta 11 mukaan UTC-ajasta
itäänpäin. Paina alapaininta (A) jos haluat selata kaupunkeja toiseen suuntaan.

Radiolähetinosoitin
Digitaali näyttö 2

Näyttö

Kaupunki

Aikaero

Radiolähetin
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Näyttö

Kaupunki

Aikaero

Radiolähetin

Näyttö

Kaupunki

Näyttö

Aikaero

Kaupunki

Aikaero

Radiolähetin

Näyttö

Radiolähetin

Näyttö

Kaupunki

Kaupunki

Aikaero

Aikaero

Radiolähetin

Radiolähetin



Radiosignaali vastaanotetaan vain valitusta lähettimestä. (WWVB radiosignaaleja ei
esimerkiksi voi vastaanottaa, jos TYO on valittuna digitaali näyttöön 2)
 HOM valinnassa käyttäjä määrittelee lähettimen aikaeron perusteella ks sivu 19.

10. Lataustaso-osoitin



Lataustaso-osoitin näyttää neljällä eri portaalla akun lataustason.
Tutustu oheiseen taulukkoon, josta näet suuntaviivat kuinka kauan kello toimii
ilman lisälatausta (valoa). Suositus on, että lataustason tulisi olla vähintään tasolla 2
tai ylempänä, jotta moitteeton toiminta olisi varmaa..
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Taso

Taso 0

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Noin 3 päivää

Noin 3 - 20 päivää

Noin 20 - 130
päivää

Noin 130 - 180
päivää

Lataustasoosoitin

Jäljellä oleva
käyntiaika
(noin)

Riittämätön lataus Lataustaso alhainen. Hyvä lataustaso.
– lataa kellon akku Lataa akku.
Kelloa voi käyttää
mahdollisimman
normaalisti.
pian.
Vähäisen latauksen
merkki vilkkuu.

Akku täynnä.
Kelloa voi käyttää
normaalisti.

[Huom !]
Kun lataustaso-osoitin on tasolla 0, on akku lähes tyhjä. Sekuntiosoitin käy 2 sekunnin askelin ja
merkki
vilkkuu digitaalinäytössä. Kello pysähtyy muutaman päivän kuluessa. Lataa kello
mieluiten auringon valossa pikimmiten.

11. Toiminnot

Tässä kellossa on kahdeksan eri toimintoa: kelloaika (TME), päivyri (CAL), ajastin (TMR),
ajanotto (CHR), maailmanaika-asetus (WT-S), hälytys 1 (AL-1), hälytys 2 (AL-2) ja
radiosignaalivastaanotto (RX-S).
1. Vedä nuppi ulos väliasentoon (toimintojen vaihto)
 ”Kotikaupunki” ja (M) vaihtelevat näytössä 2 , toimintojen valinta on mahdollista.
2. Kierrä nupista haluamasi toiminto. Nuppia voi kääntää molempiin suuntiin.
3. Paina nuppi takaisin ala-asentoon.
Digitaali
näyttö 2

Nupin
väliasento

Vaihtelee
Nupin
ulommainen
asento

Toiminto-osoitin
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Toimintojen nimet


[WT-S]
Maailmanaika-asetus

(Nuppi väliasennossa 1)

[CHR]
Ajanotto

[TMR]
Ajastin

[AL-1]
Hälytys 1

Käännä
nuppia
oikealle

Käännä
nuppia
vasemmalle

[CAL]
Päivyri

[AL-2]
Hälytys 2

[RX-S]
Radiovastaan
otto
[TME]
Kelloaika

12. Aikavyöhykkeiden käyttö


Kun matkustat toiselle aikavyöhykkeelle on paikallisaika helppo löytää kellon
muistista. Voit myös vaihdella näyttöön ”kotiajan” ja määränpään ajan välillä.

Esimerkki: Los Angeles - New York. Kotiaika Los Angeles (LAX) ”10:09 am” näkyy
osoitinnäytössä ja New Yorkin aika (NYC) ”P1:09” näkyy digitaalinäytössä 1.
1. Vedä nuppi väliasentoon
 Kotiaika LAX ja (M) vaihtelevat digitaalinäytössä 2, kello on toiminnonvaihtovalmiudessa.
2. Valitse nuppia kiertämällä toiminnoksi (TME), aika tai (CAL) päivyri.
3. Paina (A) ja (B) painimet yhtäaikaisesti.
 Merkkiääni kuuluu ja aikavyöhykkeet vaihtavat digitaalinäytöissä paikkaa.
 Tarvittaessa päivämäärä vaihtuu samanaikaisesti.
4. Kierrä nupista haluamasi toiminto.
5. Paina nuppi takaisin pohjaan.
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Vedä nuppi
väliasentoon ja paina
painimet (A) ja (B)
yhtäaikaisesti pohjaan.

Painin (B)

Sekä digitaali- että osoitinnäytön ajat vaihtuvat
Painin (A)

[Digitaali näyttö 2]
Kotiaika : LAX (Los Angeles)
Kotiaika: (osoitinnäyttö) 10:09 am

[Digitaali näyttö 2]
Kotiaika: NYC (New York)
Kotiaika: (osoitinnäyttö): 1:09 pm

[Digitaali näyttö 1]
Maailmanaika: NYC (NewYork)
Maailmanaika: (digitaali näyttö):
P1:09

[Digitaali näyttö 1]
Maailmanaika: LAX (Los Angeles)
Maailmanaika (digital display): A
10:09

13. Kesäaika
Kesäajan automaattinen asetus radiosignaalin avulla
Vedä nuppi väliasentoon, valitse toiminto RX-S, kotiaika ja M vaihtelevat näytössä 2. Kun
näytössä 1 on valittuna AUT, vaihtuu kesäaika radiosignaalin vastaanoton mukaan
automaattisesti. Kotiaika (kaupunkilyhenne) täytyy olla valittuna vastaanottoalueelta.
Tilapäiset signaalin vastaanottohäiriöt voivat estää kesäajan päivittymistä.
Huomioi myös, että kesäaika ei ole käytössä kaikilla aikavyöhykkeillä.
Kesäajan manuaaliasetus
Valitse nupin ollessa väliasennossa toiminto RX-S, vedä nuppi sen jälkeen ulommaiseen
asentoon. Valitse painimella (A) digitaalinäyttöön 1 AU (automaattinen asetus) tai MA
(manuaaliasetus). Valittuasi manuaaliasetus paina nuppi takaisin väliasentoon ja valitse toiminto
TME (aikanäyttö). Vedä nuppi ulommaiseen asentoon, SMT (kesäaika) ja ON(päällä) tai OFF
(pois) vilkkuvat – valitse painimella (A) haluamasi vaihtoehto.
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14. Kellonajan asetus manuaalisesti (TME)
Kelloaika asetetaan digitaalinäytön 1 mukaan
 Voit asettaa kelloajan manuaalisesti, jos olet alueella, jossa asetus radiosignaalia hyväksi
käyttäen ei onnistu.
 Valitse ensin digitaalinäyttöön kaupunkilyhenne / aikavyöhyke, jonka aikaa haluat
asettaa, Osoittimien asetus tehdään digitaaliajan asetuksen jälkeen.
 Myös mahdollinen kesäaika asetetaan samalla.
1. Vedä nuppi väliasentoon ja valitse aikanäyttö (TME)
2. Valitse painimella (A) tai (B) kaupunki / aikavyöhyke, jonka aikaa haluat asettaa.
3. Vedä nuppi ulommaiseen asetusasentoon.
 Sekuntiosoitin pysähtyy klo 12 kohdalle.
 Kotiaikatunnus näytössä 2 sammuu.
 Kesäikatunnus SMT vilkkuu ON tai OFF. (Huom. UTC-ajassa ei ole kesäaikaa)
 Valitse painimella (A) kesäaika käytössä (ON) tai pois (OF)
 Valittu vaihtoehto näkyy välittömästi digitaalinäytön tuntinäytössä.
 Valitse asetettavat numerot painimella (B), asetettavat numerot vilkkuvat.
4. Paina (B), sekunnit vilkkuvat.
 Nollaa sekunnit painimesta (A) .
5. Paina (B), minuutit vilkkuvat.
 Aseta minuutit nupista pyörittämällä kohdalleen haluamaasi suuntaan.
 Nupin nopea pyöräytys saa numerot vaihtumaan nopeasti. Nopea vaihtuminen pysähtyy
nupin kiertämisellä päinvastaiseen suuntaan.
6. Paina (B) , tunnit vilkkuvat.
 Aseta tunnit nuppia kiertämällä haluamaasi suuntaan.
 Nupin nopea pyöräytys saa numerot vaihtumaan nopeasti. Nopea vaihtuminen pysähtyy
nupin kiertämisellä päinvastaiseen suuntaan.
7. Paina (B) , 24H asetus vilkkuu.
 Valitse painimella (A) 12h- tai 24h näyttö.
 Valittu asetus on käytössä muissakin toiminnoissa esim hälytysasetuksessa.
8. Paina nuppi takaisin pohjaan asetustoiminnon lopettamiseksi.
9. Halutessasi digitaalinäyttöön asetetun ajan siirtyvän myös osoittimiin vedä nuppi väliasentoon
(TME) ja paina molemmat painimet pohjaan, äänimerkki kuittaa vaihdon.( ks sivu 14)

Knapp (B)

Painin (A)/(B)
Valitse

Kesäaikaasetus

Knapp (A)

Kesäaika voidaan asettaa
erikseen kuhunkin
aikavyöhykkeeseen.
Kun yhden aikavyöhykkeen
aika on asetettu, asettuvat
muut automaattisesti sen
mukaan.

Sekuntiasetus

Minuuttiasetus

Painin (B)
Valitse
12/24 h

Tuntiasetus
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15. Päivyriasetus manuaalisesti (CAL)


Päivyri voidaan asettaa manuaalisesti, jos olet alueella, jossa asetus radiosignaalia hyväksi
käyttäen ei onnistu.
 Valitse ensin digitaalinäyttöön kaupunkilyhenne / aikavyöhyke, jonka päivämäärää
haluat asettaa.

Asetus:
1.
2.

Vedä nuppi väliasentoon ja valitse päivyritoiminto (CAL).
Valitse painimella (A) tai (B) haluamasi kaupunkilyhenne / aikavyöhyke, jonka
päivämäärää haluat asettaa..
3.
Vedä nuppi ulommaiseen asetusasentoon.
 Kuukausinäyttö vilkkuu ja kotikaupunkitunnus digitaalinäytössä 2 sammuu.
 Aseta kuukausi nuppia pyörittämällä haluamaasi suuntaan.
4.
Valitse painimella (B) asetettavat numerot (vilkkuvat).
 Asetusjärjestys on: kuukausi Æ päivämäärä Æ vuosi.
 Aseta nuppia pyörittämällä haluamaasi suuntaan
 Vuosiluku voidaan asettaa välille 2000 – 2099 .
 (Väärää päivämäärää esim 30.helmikuuta ei voi asettaa, päivyri siirtyy automaattisesti
seuraavan kuun 1. päivään).
 Kun päivämäärä, kuukausi ja vuosi on asetettu asettuu viikonpäivälyhenne
automaattisesti oikein.
5.
Lopeta asetus painamalla nuppi takaisin pohjaan.

16. Ajastin (TMR)


Ajastimen hälytys voidaan asettaa 1 – 99 minuuttia, yhden minuutin välein. Asetetun
ajan kuluttua loppuun kello hälyttää noin 5sek äänimerkillä ja asetettu ajastinaika näkyy
näytössä.
 Ajastimen käydessä voit palata asetettuun aikaan painimella (A), samalla ajastin
käynnistyy uudestaan.

Ajastinasetus:
1. Vedä nuppi väliasentoon ja valitse toiminto
TMR (Timer=ajastin)
2. Vedä nuppi ulommaiseen asetusasentoon.

Minutdisplay blinkar

 Digitaalinäytössä 2 on SET ja digitaalinäytössä
Ajastin
1 minuuttilukema vilkkuu asetustoiminnon
asetettu
merkiksi.
3. Kierrä nupista haluamasi ajastinaika.
 Voit kiertää nuppia haluamaasi suuntaan.
 Nopea nupin pyöräytys saa numerot
vaihtumaan nopeasti. Pysäytä kääntämällä
nuppia toiseen suuntaan.
4. Paina nuppi asetuksen jälkeen takaisin normaaliasentoon.
 Digitaali näytössä 2 on teksti RES (reset = uudelleen asetettu).
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Ajastimen käyttö:
 Äänimerkki kuuluu käynnistettäessä tai pysäytettäessä ajastin (painin B).
 RUN (käynnissä) näkyy digitaalinäytössä 2 ajastimen käydessä ja STP (stop) kun ajastin on
pysäytetty, ajastintunnus näkyy ajastimen käydessä näytössä 1.
 Jos painat ajastimen toimiessa alapaininta (A) palautuu asetettu aika ja ajastin käynnistyy
välittömästi uudestaan.

Knapp (B)

Knapp (B)

Timersymbol



Kun ajastinaika on kulunut loppuun on näytössä 2 END (loppu) ja äänimerkki kuuluu
5 sek ajan.
 Äänimerkki sammuu painimesta (A) tai (B).
 RES näkyy näytössä 2 ajastin palaa asetettuun aikaan.
 Radiosignaalia ei voi vastaanottaa ajastintoiminnon aikana.
 Ajastin voi olla toiminnassa vaikka välillä käytetään muita toimintoja.
 Äänimerkki kuuluu vain nupin ollessa normaaliasennossa.

17. Ajanotto (CHR)

Ajanottoaika on suurimmillaan 23 tuntia ja 59 minuuttia ja 59,99 sekuntia.
Ajan täytyttyä nollautuu ajanotto automaattisesti.
Ajanoton käyttö:
1. Vedä nuppi väliasentoon ja valitse toiminto CHR (Chronograph-ajanotto).
2. Paina nuppi takaisin normaaliasentoon.
3. Ajanotto käynnistyy ja pysähtyy painimesta (B), samalla kuuluu merkkiääni.
4. Voit ottaa väliaikoja (SPL) ajanoton aikana painimella (A) . Väliaika näkyy 10sek ajan,
jonka jälkeen ajanotto jatkuu näytössä.
 Ajanoton käydessä RUN näkyy näytössä 2 .
 SPL vilkkuu väliajan ollessa näytössä.
 Pysäytyksen (STP) jälkeen ajanotto nollautuu painimesta (A).
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Ajanoton aikana digitaalinäyttö 2 näkymät :
Ajanotto käynnissä

Nollaus (reset)
Painin (B)

Painin

Ajanotto pysäytetty (stop)




Väliaika (split)

Radiosignaalia ei voi vastaanottaa ajanoton aikana.
Ajanotto voi olla toiminnassa yhtäaikaisesti muiden toimintojen kanssa.

18. Aikavyöhykkeet / kaupungit (WT-S)

Tässä toiminnossa voidaan valita mitkä kaupungit / aikavyöhykkeet ovat käytössä siirryttäessä
aikavyöhykkeestä toiseen (43 kaupunkia + UTC). Samalla voidaan valita kesäaika käytössä tai ei,
joissain tapauksissa käyttäjän kannalta on mukavampaa jos ”tarpeettomat ” kaupungit /aikavyöhykkeet ovat piilotettuina.
Nämä valinnat ovat käytössä myös kellon päivyri ja hälytystoiminnoissa.
Tässä toiminnossa voit asettaa myös oman aikavyöhykkeen (HOM) 15 min aikaeroportain.
HUOM !
Huolimatta tässä toiminnossa valitusta kesäaika asetuksesta, RX-S toiminnossa valittu (AU)
automaattivastaanotto ohjaa kellon toimintoja.
Kesäaika ja kaupunkitunnusten näyttö
1. Vedä nuppi väliasentoon ja valitse toiminto WT-S .
2. Vedä nuppi ulommaiseen asetusasentoon.
 Digitaalinäyttö 2 sammuu, digitaalinäyttö 1 voidaan tehdä nyt muutokset kesäaikaasetuksiin ja kaupunkitunnuksien näkymiseen.
 Perusasetus kesäajalle on OF.
3. Valitse painimella (A) kesäaika käytössä (ON) tai poiskäytöstä (OF)
 Kun kesäaika on käytössä siirtyy näyttö tunnilla eteenpäin.
 Hae nuppia pyöräyttämällä mahdolliset muut kaupungit, joiden kesäaika-asetusta haluat
muuttaa.
4. Paina yläpaininta (B) , pääset muuttamaan kaupunkitunnusten näyttöä.
 SET (näkyy selattaessa) tai OFF (piilotettu selattaessa).
 Perusasetus on SET (näkyy selattaessa).
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5. Valitse painimella (A) SET tai OFF.
 Valitse nuppia kiertämällä muut näytettävät tai piilotettavat kaupungit.
6. Paina nuppi takaisin normaaliasentoon.
Kaupunkilyhenne
Painin B
Näkyy/ piilot.
(SET)/(OFF)

Väliasento
Asetusasento

Kesäaika (ON) /(OFF)

Painin A

Valinnainen aikavyöhyke (HOM)
Valinnainen aikavyöhyke voidaan asettaa 15 minuutin tarkkuudella -12 - +14 tuntia UTC aikaan
verrattuna.
Radiosignaalin vastaanotto tapahtuu UTC aikaan verrattuna lähimmän lähettimen kautta. (ks sivu
11-12).
1. Vedä nuppi väliasentoon ja valitse toiminto WT-S nuppia pyörittämällä.
2. Vedä nuppi ulommaiseen asentoon.
3. Hae nupista pyörittämällä lyhenne HOM näyttöön.
 ON tai OFF vilkkuu näytössä kesäaika-asetuksen merkiksi.

Kesäaika ON/OFF
vilkkuu

Valitse nuppia
pyörittämällä
HOM lyhenne

4.

Paina yläpaininta (B) kaksi kertaa päästäksesi
aikaeroasetukseen.
 Painaessasi (B) vielä vaihtuu asetustoiminto ” Kesäaika
ON/OFF” , ”kaupunkitunnuksen näyttö SET/OFF”
ja” aikavyöhykeasetus --/--” . Asetettavissa oleva
vilkkuu.
5.
Aseta nuppia pyörittämällä haluttu aikaero.
 Oikealle kääntäminen siirtää aikaeroa (+) –suuntaan 15
minuutin jaksoissa, vasemmalle pyörittäminen siirtää
aikaeroa (-) –suuntaan 15 minuutin jaksoissa.
 Nopea nupin pyöräytys saa asetuksen vaihtumaan
nopeasti.
6. Paina nuppia takaisin perusasentoon asetuksen jälkeen.
Jos aikaeroa ei ole asetettu ei lyhenne HOM näy normaalissa
kaupunkilyhenne selailussa esim CAL (päivyri) toiminnossa.
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[Aikaeroasetus]

blinkar

Aikavyöhyke (-ero) +5 h , 45
min UTC asetettu.

19. Hälytys (AL-1 , AL- 2)
Hälytys asetetaan valitun kaupungin / aikavyöhykkeen mukaan.
Hälytys toistuu automaattisesti päivittäin kun se on kytketty. Hälytysääni kuuluu 15 sek ajan ja
voidaan sulkea joko painimesta (A) tai (B) .
Hälytysäänet AL-1 ja AL-2 toiminnoissa ovat erilaiset, asetukset tapahtuvat samalla tavalla.
Hälytysasetus (Alarm)
1.
Vedä nuppi väliasentoon ja valitse toiminto AL-1 tai
AL-2.
2.
Vedä nuppi ulommaiseen asentoon.
 Kaupunkilyhenne näkyy ja ON tai OF vilkkuu.
3.
Valitse hälytys päälle (ON) tai pois (OF) alapainimesta
Alarm(A).
symbol
 Hälytystunnus näkyy kun hälytys on kytketty.
4.
Valitse yläpainimella (B) asetettavat näytöt.
 Asetettavat näytöt vaihtuvat seuraavan kaavion
mukaan: Hälytys ON/OF ÆKaupunkilyhenne
ÆTuntiasetus Æ minuuttiasetus.
 Valitse oikea (sama missä olet) kaupunkilyhenne /aikavyöhyke nuppia pyörittämällä.
 Aseta tunnit ja minuutit kohdalleen nuppia pyörittämällä..
 Numerot vaihtuvat nopeasti kun pyöräytät nuppia nopeammin.
5.
Paina nuppi takaisin normaaliasentoon asetuksen jälkeen.
Painin (B)

Painin (A)

Voit tarkistaa
hälytysäänet nupin ollessa
väliasennossa ja
toiminnon ollessa AL-1
tai AL-2 painamalla (A)
paininta yli 2sek ajan.

20. Signaalin vastaanotto (RX-S)
Kesäajan vastaanotto
Voit valita haluatko päivittää kesäajan radiosignaalin avulla.
AU (Automaattinen): Kesäaikatieto päivittyy automaattisesti vastaanotetusta radiosignaalista.
 Kesäajan päivitys voi vaihdella eri kaupunkitunnusten /aikavyöhykkeiden välillä.
Päivitys ei välttämättä tapahdu kaikkialla samana päivänä.
 Kun AU on valittuna, vaihtuu kesäaikatunnus ON (kytketty) kun ja OF (ei käytössä)
automaattisesti radiosignaalin mukaan.
 Jos ”kotikaupunki” on valittuna alla mainituista ryhmistä muuttuvat myös muiden
kaupunkien asetukset samalla (ON tai OF lähettimen signaalin mukaan).
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Ryhmä 1

Ryhmä 2

MA (Manuaalipäivitys valinta) - kelloaika ei muutu kesäaikasignaalin mukaan.
[Radiosignaalin vastaanotto]
Vastaanottoasetukset.
MAN (Manuaalinen)
Klo 05:00 tapahtuva radiosignaalin vastaanotto voidaan siirtää
tunninjaksoissa muuhun haluttuun ajankohtaan, ei kuitenkaan
tapahtuvaksi klo 03:00tai 04:00.
OFF
Automaattinen vastaanotto ei toiminnassa.
AUT (Automaattinen)
Automaattinen vastaanotto tapahtuu perusasetusten mukaan klo
03:00, 04:00 ja klo 05:00.
Asetukset:
1.
Vedä nuppi väliasentoon ja valitse RX-S.
2.
Vedä nuppi ulommaiseen asetusasentoon.
 AU tai MA vilkkuu.
 Yläpainimella (B) vaihtuu näyttö kesäjan ja automaattivastaanoton välillä.
 Valitse painimella (A) AU tai MA.
Kesäaika

Automaattivastaanotto
Painin
(A)
Painin (A)

Painin
(A)

Painin (B)
Painin (A)

Painin (A)

4.Paina (B) voidaksesi asettaa automaattivastaanottoa.
 automaattivastaanoton tunnus AUT vilkkuu.
 AUT, MAN ja OFF vilkkuvat asetusvalmiudessa.
5.
Valitse painimella (A) vaihtaaksesi automaattivastaanotosta manuaalivastaanottoon MAN
Vastaanottotunnit vilkkuvat.
 Painimella (A) vaihdat asetukset järjestyksessä: AUT Æ MAN Æ OFF.
6.
Nuppia pyörittämällä voit valita vastaanottoajan (1 tunnin jaksoissa) haluamaasi suuntaan.
 Vain vastaanottoaikaa klo 05:00 voidaan siirtää.
 Vain tunnit muuttuvat asetuksessa. 12-tuntinäytössä ovat aamupäivä A ja iltapäivä P
tunnukset.
 Paina nuppi takaisin pohjaan asetuksen jälkeen.
Paras signaalinvastaanotto on yöllä johtuen yleisestä radioliikenteen ja häiriöiden vähyydestä.
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21. LED-taustavalo

Taustavalo toimii painimesta (B) kun nuppi on normaaliasennossa.
Taustavalo ei kuitenkaan toimi kun:
 Ajastin- tai ajanottotoiminnoissa
 Radiosignaalinvastaanoton aikana
 Kun sekuntiosoitin käy 2 sekunnin askelin, (vähäinen lataus)

22. Muistin nollaus (ALL RESET)

Jos kello toimii normaalista poikkeavalla tavalla, eikä asetukset toimi ohjeiden mukaan, saattaa
kello olla saanut magneettipulssin tai iskun.
HUOM !
Kellon muistin nollauksen jälkeen pitää kellon perusasetukset ja osoittimien suuntaus tarkistaa.
Mahdolliset hälytys- ym käyttäjäkohtaiset asetukset nollautuvat samalla.
Perusasetukset muistin nollauksen jälkeen:
Kotikaupunki / maailmanaikakaupunki: UTC
Kelloaika: 0:00:00
Päivämäärä: 1.1.2007 (maanantai)
Ajastin: 99 minuuttia ja 00 sekuntia
Ajanotto: 0 tuntia 00 minuuttia ja 00 sekuntia
Maailmanaika: Kaupunkilyhenteet näkyvät, Kesäaika poiskytketty
Hälytys ½: Kaupunki –UTC, aika 12:00, Ei päällä
Signaalinvastaanottoasetus: Kesäaika AU, Automaattinen vastaanotto AUT.
Nollaustoiminto:
1.
Vedä nuppi väliasentoon ja valitse toiminto
CHR (ajanotto)
2.
Vedä nuppi ulommaiseen asentoon.

Osoittimet liikkuvat nopeasti
3.
Paina painimet (A) ja (B) samanaikaisesti
pohjaan.

vapauta painimet, digitaalinäyttöjen kaikki
segmentit tulevat näkyviin.

Äänimerkki kuittaa nollauksen, samalla
osoittimet heilahtavat nollauksen merkiksi.
4.
Kalibroi kello (sivu 24)
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23. Kalibrointi
UTC tunti- ja
minuuttiosoitin

Tunti-, sekunti- ja
minuuttiosoitin

1. Vedä nuppi väliasentoon ja valitse
CHR
2. Vedä nuppi ulommaiseen
asetusasentoon, osoittimet liikkuvat
nopeasti ja pysähtyvät (klo 12:00)
perusasetussuuntaan.
3. Paina (B) yli 2 sekunnin ajan. CHA
vilkkuu näytössä 2. Osoittimet ovat
valmiina suunnattavaksi.

24hnäyttö

Painin (B)

Latausosoitin

Painin (A)
Toiminto-osoitin

Lataustaso-osoittimen kalibrointi
1. CHA näkyy näytössä 2. Valitse
nuppia pyörittämällä EUR.
 Jos asetus on valmiiksi oikein,
siirry seuraavaan kohtaan.
Paina (B) ja pääset
seuraavaan vaiheeseen.

5. Asetustoiminto vaihtuu jokaisella (B) painimen painalluksella seuraavassa järjestyksessä: CHA
Æ UTC Æ HR Æ MIN, ja osoitin siirtyy asetettavaan kohtaan.
1. [Lataustaso]

2. [UTC osoitin]

3. [Tuntiosoitin]

4. [Minuuttiosoitin]

Knapp (B)

6. Aseta UTC-osoittimet (tunti- ja minuuttiosoitin)
1. Paina (B) , UTC näkyy digitaalinäytössä.
2. Aseta nupista pyörittämällä UTC-osoittimet 12:00
 Painamalla (A) voit siirtää minuuttiosoitinta 3
minuuttia- UTC-osoittimet näkyvät paremmin. Palauta
minuuttiosoitin painimella (A)
Paina (B)

UTC tunti- ja
minuuttiosoitin

24

7. Aseta tuntiosoitin

Knapp (B)

1. Paina (B) , HR näkyy digitaalinäytössä 2.
2. Aseta nupista kiertämällä tuntiosoitin 12:00.
 Paina (A), saat minuuttiosoittimen pois edestä. Palauta osoitin
samalla tavalla.
o 24h osoitin liikkuu muiden osoittimien mukana,
tarkista että astus on oikein, jollei siirrä
tuntiosoitinta 12 tunnilla eteenpäin

8. Aseta minuuttiosoitin
1. Paina (B) , MIN näkyy digitaalinäytössä 2.
2. Aseta nupista kiertämällä minuuttiosoitin 12:00 kohdalle.

9. Kun paininta (B) painetaan yli 2 sek ajan asetusten jälkeen ovat osoittimet suuntausasetuksessa
ja (0) näkyy digitaalinäytössä 2 merkiksi suuntauksen suorituksesta.
10. Paina nuppi takaisin väliasentoon, valitse haluamasi toiminto ja paina nuppi
normaaliasentoon.
Sisä asteikko

Laskukiekkojen käyttö

Kierrettävillä laskukiekoilla voidaan suorittaa mm
lentomatka- ja navigointilaskutoimituksia kuin myös
tavallisia kerto- ja jakolaskutoimituksia. Desimaalilukuja ei
voida näyttää, joten tulokset ovat epätarkkoja.
Laskukiekko liikkuu molempiin suuntiin kehältä
pyörittämällä.

Ulkoasteikko

A. Navigointi laskutoimitus
1. Saapumisaika
Tehtävä:
Ratkaisu:

Kuinka kauan kestää matka lentokoneelta, joka lentää 180 solmun
nopeudella 450 mailia ?
Aseta 18 ulkokehällä SPEED INDEX
merkin kohdalle (klo12
kohdalla), 45 ulkokehällä näyttää lasin sisäpuolella olevalla aikaasteikolla 2:30 , joten aika on 2 tuntia 30 minuuttia.
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2. Nopeus
Tehtävä:
Ratkaisu:

3. Matka
Tehtävä:
Ratkaisu:

Paljonko on nopeus, jos aikaa kuluu 1 tunti 20minuuttia 240 mailin
matkaan ?
Aseta 24 ulkokehällä kohtaan 1:20 (80) sisäkehällä.. 18 on SPEED
merkin kohdalla, vastaus on 180 solmua.
INDEX

Kuinka pitkä matka kuljetaan , jos lennetään 40 minuuttia 210
solmun nopeudella?
Aseta 21 ulkokehällä SPEED INDEX
merkin kohdalle
sisäkehällä. 40 sisäkehällä on 14 kohdalla ja vastaus on 140 mailia.

4. Polttoaineen kulutus / tunti
Tehtävä:
Ratkaisu:

Mikä on polttoaineen kulutus / tunti, jos 120 gallonaa polttoainetta
kulutetaan 30 minuutin lennolla ?
Aseta 12 ulkokehällä ja sisäkehällä 30 kohdakkain.
SPEED INDEX
merkin kohdalla on 24 , joten kulutus on 240
gallonaa / tunti.
Tietoruutu:
1 gallona
(USA) on
3,785 litraa.

5. Polttoaineen kulutus
Tehtävä:
Ratkaisu:

Paljonko polttoainetta kuluu 6 tunnissa jos tuntikulutus on 250
gallonaa ?
Aseta 25 ulkokehällä SPEED INDEX
merkin kohdalle. 6:00
sisäkehällä on 15 kohdalla, vastaus on 1500 gallonaa

.
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6. Maximi lentoaika
Tehtävä:
Ratkaisu:

Montako tuntia voidaan lentää kun polttoaineenkulutus on 220
gallonaa / tunti ja polttoainetta on käytettävissä 550 gallonaa?
Aseta 22 ulkokehällä SPEED INDEX
merkin kohdalle. 55
ulkokehällä on 2:30 kohdalla, joten vastaus on 2 tuntia ja 30
minuuttia.

7. Muutostehtävä
Tehtävä:

Kuinka monta kilometriä on 30 (engl.) mailia ?

Ratkaisu:

Aseta 30 ulkokehällä STAT symbolin kohdalle. 26 mailia on
NAUT symbolin kohdalla sisäkehällä., kilometrit luetaan klo 12
kohdalta: 48,2 km.(Huom ! Laskukiekon ulkonäkö ja asteikot voivat
vaihdella eri kellomalleissa)

B. Yleisiä laskutoimituksia
1. Kertolasku
Tehtävä:
Ratkaisu:

20 x 15
Aseta 20 ulkokehällä sisäkehän 10 kohdalle. Vastaus on sisäkehän 15
kohdalla ulkokehällä (30). Huomioi tarvittavat desimaalit/nollat,
vastaus on 300.
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2. Jakolasku
Tehtävä:
Ratkaisu:

3. Mittasuhteet
Tehtävä:
Ratkaisu:

4. Neliöjuuri
Tehtävä:
Ratkaisu:

250 / 20
Aseta 25 ulkokehällä sisäkehän 20 kohdalle.
Lue vastaus sisäkehän 10 kohdalta ulkokehältä, vastaus on 12,5.

30/20 = 60/x
Aseta 30 ulkokehällä 20 sisäkehän kohdalle. Vastaus on luettavissa
ulkokehän 60 kohdalta sisäkehältä = 40.

Mikä on neliöjuuri luvulle 225?
Pyöritä ulkokehää siten, että sisäkehän arvo luvun 22,5 kohdalla on
sama kuin arvo sisäkehän luvun 10 kohdalla ulkokehällä = 15.

24. Eco-Drive

Kellossasi on valonvoimalla latautuva akku. Täysi akku antaa kellolle
noin kuuden kuukauden käyntivaran.
Paras = nopein lataus tapahtuu auringon valolla. Hyvä keino riittävän
lataustason varmistamiseksi on asettaa kello esim ikkunalaudalle aina
kun et käytä kelloa.
Varsinkin talviaikaan pitkähihaiset vaatteet voivat estää kelloa
latautumasta, suosittelemmekin, että esim kerran kuukaudessa kello
asetettaisiin valoisaan paikkaan saamaan latausta muutaman tunnin
ajaksi.
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Varoitus ! Älä jätä kelloa liian kuumaan paikkaan esim
autoon. Yli 60 asteen lämpötila voi vaurioittaa koneistoa.

25. Valolla toimivan Eco-Drive kellon toiminta
Kello kertoo akun alhaisesta latauksesta seuraavasti:
[Normaali näyttö]
Kellon akku ei lataudu, jos kellotaulu ei
saa tarpeeksi valoa. ( Valokenno on
kellotaulun alla.)

[Vähäisen latauksen
varoitus]

Sekuntiosoitin käy 2 sek
askelin ja
vilkkuu
merkki:
näytössä 1.

Sekuntiosoitin
käy 2 sek
askelin

Varoitus merkki näkyy
noin 3 päivän ajan.

Kello pysähtyy kun
akku on tyhjentynyt

[Automaattinen
radiosignaalivastaanotto
latauksen jälkeen]

Lataa kelloa
riittävästi, mieluiten
auringonvalossa,
vähintään 30min ajan,
jotta automaattinen
radiosignaalivastaanotto
käynnistyy.

Jos kello ei saa radiosignaalia
latauksen jälkeen, aseta kello
manuaalisesti oikeaan aikaan.

29

Virransäästötoiminto
Jos kello ei saa riittävästi valoa latausta varten käynnistyy virransäästötoiminto automaattisesti.
Virransäästötoiminto 1: Jos kello ei saa valoa puoleen tuntiin (30min) sammuvat
digitaalinäytöt virran säästämiseksi.
Virransäästötoiminto 2: Jos kello ei saa valoa viikkoon (7pv) asettuvat osoittimet
asetusasentoon (klo 12 suunta) . Latausosoitin ja UTC-osoittimet
pysähtyvät paikoilleen. Aikainformaatio säilyy kellon muistissa.
Hälytystoiminto ei toimi.
[Normaali näyttö]

[Virransäästö 1]

[Virransäästö 2]
Digitaalinäytöt
sammuvat ja
osoittimet pysähtyvät.

Digitaalinäytöt
sammuvat

Kello on ollut
pimeässä 30
minuuttia.

Kello on ollut pimeässä
7pv tai enemmän.

Virransäästötoiminnon lopettaminen
Virransäästötoiminto päättyy kun kello saa taas tarpeeksi valoa latauksen käynnistämistä varten.
 Kun virransäästö 1 päättyy, palautuu dugitaalinäytöt.
 Kun virransäästö 2 päättyy , asettuvat osoittimet nopeasti oikeaan aikaan ja
sekuntiosoitin alkaa käydä 1 sek askelin.
 Jos akun lataustaso on alhainen alkaa sekuntiosoitin käydä 2 sek askelin. Paluu normaali
käyntiin 1 sek askelin tapahtuu kun akku on latautunut tarpeeksi.
Vähäisen latauksen varoitus
Kun lataustasonosoitin on tasolla 0 alkaa sekuntiosoitin käydä
näkyy näytössä 1 vähäisen
2 sek askelin ja symboli
latauksen merkkinä.
Kello pysähtyy kolmessa päivässä, jos lisälatausta (valoa)
ei ole saatavilla.
Huom ! Kun kello käy 2 sek. askelin muuttuvat näytöt ja
toiminnot seuraavasti:
 Kelloaikaa ei voi asettaa manuaalisesti eikä radiosignaalilla.
 Toiminnot, joissa käytetään painimia eivät toimi.
 Kelloaika on ainoa käytettävissä oleva toiminto.
 Hälytys ym. toimintoäänimerkit eivät kuulu vaikka ko. toiminto olisi käytössä.
 LED-taustavalo ei toimi.
 Ajanotto ja ajastin eivät ole käytettävissä.
Jos akun lataustaso laskee 0-tasolle radiosignaalin vastaanoton aikana, katkeaa vastaanotto ja kello
palautuu näyttämään aikaa sekuntiosoittimen 2 sek askelin.
Säännöllinen lataustilan tarkistus ja lataus tarvittaessa varmistaa moitteettoman käynnin.
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Ylilatauksen esto
Akun ollessa täyteen ladattu aktivoituu ylilatauksen esto automaattisesti. Liiallista latausta ei voi
tapahtua eikä näin ollen lisälatauksesta (valosta) ole haittaa kellon toiminnoille, koneistolle eikä
akulle.
Latausajat
Latausajat vaihtelevat eri Eco-Drive kellomallien ja eri tauluvärien välillä. Oheisesta taulukosta
näet suuntaa antavia latausaikoja eri valonlähteillä.
Latausaika (noin)
Lux
Valonlähde
500 Normaali toimistovalaistus
1,000 60 - 70 cm etäisyys 30 W
kirkasvalolamppuun
3,000 20 cm etäisyys 30 W
kirkasvalolamppuun
10,000 Pilvinen päivänvalo
100,000 Kirkas auringonpaiste

Yhden päivän käyttöä
varten

Kello on pysähtynyt –
Kello käy 1 sek askelin

Kello on pysähtynyt –
Akku täyteen ladattu

3,5 tuntia
2 tuntia

30 tuntia
14 tuntia

---------

35 minuuttia

5 tuntia

150 tuntia

11 minuuttia
3 minuuttia

2 tuntia
40 minuuttia

60 tuntia
20 tuntia

Huom ! Täyteen ladatulla akulla kello käy noin kuusi kuukautta ilman lisälatausta.
Virransäästötoiminnossa kello säilyttää aikainformaation jopa 2,5 vuotta.
Päivittäinen valonsaanti varmistaa moitteettoman toiminnan.
Suosittelemme, että kello saa auringon valoa aina kun mahdollista, vähintään kerran kuukaudessa.

Kellon hoito

Huom !
Älä ota akkua itse pois kellon sisältä, kellon sisällä ei ole itse huollettavia kohteita. Jos akku on
otettu kellosta huolehdi ettei se ole lasten ulottuvilla. Älä heitä akkua tavallisen jätteen sekaan.
Huom !
Kello toimii vain siihen varta vasten suunnitelulla akulla.
Älä korvaa akkua tavallisella paristolla, se voi vaurioittaa kellon koneistoa ja käyttäjää.
Huom !
Älä lataa kelloa liian kuumassa (yli 60oC ).
Jos kello on niin lähellä latausvaloa, että lamppu polttaisi samalla etäisyydellä kättäsi on kello
vaarassa.
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Vianetsintä

Ongelma
Radiosignaalin
Kello ei ota vastaan
radiosignaalia

Tarkista

Toimenpide

vastaanotto
Onko ”kotikaupunki” (digitaali näyttö 2)
valittu samalta alueelta kuin missä olet ?
Liikutettiinko kelloa kun radiosignaalia
vastaanotettiin, sekuntiosoitin näytti RX,
H, M tai L?

Onko lähistöllä esteitä radiosignaalin
vastaanotolle ?

Oliko kello kaukana ikkunasta
vastaanoton aikana ?
Liikkuuko sekuntiosoitin 2 sek askelin ?

Onko toiminto-osoitin jossain muussa
asennossa kuin: TME, CAL tai RX-S?
Kello ei ole ajassa.

Onko kello kalibroitu ? Tarkista myös
osoittimien suuntaus. (s 4)
Tarkista radiosignaalin vastaanoton tulos.

Tarkista onko kesäaika asetettu oikein
Kello vastaanottaa
radiosignaalin,
mutta näyttö
poikkeaa oikeasta
ajasta.
Sekuntiosoitin siirtyy Tarkista oletko siirtänyt vastaanottoajan
yllättäen
klo 5:00 toiseen aikaan ?
vastaanottoasentoon.
(RX)
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Katso kartasta ja muuta
asetusta tarvittaessa. (s.910, 14,15)
Älä liikuta kelloa
signaalinvastaan aikana
ennenkuin sekuntiosoitin
on palautunut
normaalikäyntiin.
(vastaanotto kestää 2 – 15
min)
Laita kello
mahdollisuuksien mukaan
sellaiseen paikkaan, jossa
esteet radiosignaalille ovat
mahdollisimman vähäiset.
Laita kellon 9:00 suunta
ikkunaa kohti, (Suomessa
mieluiten etelää kohti),
lähelle ikkunaa.
Radiosignaalia ei voi
vastaanottaa, jos akun
lataustaso on liian
alhainen. Lataa akku
mieluiten(nopeimmin)
auringonvalossa.
Vedä nuppi väliasentoon
ja valitse toiminnoksi:
TME, CAL tai RX-S.
Kalibroi kello tarvittaessa.
( s 23 – 25 ).
Jos vastaanoton tulos on
NO, tarkista tai vaihda
kotikaupunki ja yritä
uudelleen.
Tarkista kesäaika-asetus
TME tai WT-S
toiminnoista.
Mahdollinen alle 1 sek.
oleva poikkeama oikeasta
ajasta aiheutuu kellon
rataskoneiston
rakenteesta.
Tarkista vastaanottoaika
toiminnossa RX-S (s 22)

Eco-Drive
Näyttääkö lataustaso-osoitin 0 ?
Kello on pysähtynyt
Onko digitaalinäytössä 1 ”ERR” ?

Kello ei toimi
latauksesta
huolimatta

Saiko kello tarpeeksi valoa ?

Sekuntiosoitin
Näyttääkö lataustaso-osoitin 0-tasoa ?
liikkuu 2 sek askelin.

Lataa kelloa kunnes
lataustaso-osoitin on
tasolla 3.
Nollaa kellon muisti (s23)
ja kalibroi toiminnot(s24).
Jos ”ERR” on edelleen
näkyvissä ota yhteyttä
valtuutettuun Citizen
huoltoon.
Lataa kelloa riittävästi,
(katso ohje latausajoista
s31 ) . Jos kello ei
edelleenkään toimi ota
yhteyttä valtuutettuun
Citizen huoltoon.
Lataa kelloa riittävästi
ohjeiden mukaan.

Osoittimet liikkuvat
nopeasti kun kello
otetaan käyttöön.

Virransäästötoiminto
päättyy kun kello saa
valoa. Osoittimet siirtyvät
oikeaan aikaan. Kello on
valmiina käyttöön.

Osoittimet ja /tai
digitaalinäytöt eivät
näytä normaalisti.

Nollaa kello (s23). Kellon
koneisto on
todennäköisesti saanut
magneettipulssin, joka on
sekoittanut toiminnot.

Turva- ja hoito-ohjeita
Huom !
Kellojen vesitiiviys /-suojaus vaihtelee kellotyypeittäin.
20 BAR , 20 ATM tai 200M tarkoittaa, että kelloa voi käyttää seuraavasti:

Käsienpesu, vesisade

Normaali käyttö
Pesu, tiskaus, uiminen

Vesiurheilu
sukellus, vesihiihto

Laitesukellus

Nupin ja painimien
käyttö kun kello
on märkä

Huom !
Muista tarkistaa, että nuppi on painettu pohjaan normaaliasentoon kun käytät kelloa kosteissa tai
märissä olosuhteissa.
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Muista huuhdella kello makealla vedellä jos kello on ollut merivedessä. Kuivaa kello pehmeällä
kankaalla.
Jos kosteutta on päässyt kellon sisään (huurua lasin sisäpuolella) , ota yhteyttä valtuutettuun
Citizen huoltoon mahdollisimman nopeasti ruostumisvaurioiden ehkäisemiseksi.
Jos kelloon on päässyt merivettä, sulje kello tiiviiseen muovipussiin ja toimita se pikimmiten
valtuutettuun Citizen huoltoon.
Kellon kuoreen ja rannekkeeseen kertynyt lika voi aiheuttaa iho-oireita. Puhdista kello tarvittaessa
miedolla saippualiuoksella, älä käytä puhdistukseen kemikaaleja ne vahingoittavat kellon tiivisteitä.
Tarkistuta kellon tiiviys muutaman vuoden välein varsinkin, jos käytät kelloa kosteissa
olosuhteissa.

26. Tekniset tiedot
1. Kaliiberi nr: U60*
2. Tyyppi: Valokäyttöinen monitoimikello
3. Käyntitarkkuus: Ilman radiosignaalia
Keskimääräinen käyntipoikkeama +/- 15 sek / kk
lämpötila-alueella ( +5oC - 35oC)
o
4. Käyttölämpötila 0 C:sta + 50oC:n
5. Näytöt:
Osoitinnäytöt
 ”Kotiaika”: Tunnit, Minuutit, Sekunnit, 24-tuntiosoitin
 UTC-aika: Tunnit, Minuutit
 Lataustaso-osoitin: 4 tasoa
 Radiosignaalivastaanotto: Japan JJY, USA WWVB, Eurooppa (Saksa) DCF77
Digitaalinäytöt
 ”Kotikaupungin nimilyhenne/ Maailmanaikakaupunkilyhenne
 Maailmanaika: Tunnit, Minuutit, Sekunnit (12/ 24h valinta)
 Kesäika ON / OFF
 Päivyri: Kuukausi, päivämäärä, viikonpäivälyhenne (päivyri ohjelmoitu 31.
joulukuuta 2099 saakka)
6. Muut toiminnot
 Radiosignaalivastaanotto (automaattinen, manuaalinen ja latauksen jälkeinen
automaattivastaanotto)
 (Radiosignaalilähetin valitaan automaattisesti Japanissa)
 Radiosignaalinvastaanotto ON / OFF
 Vastaanotonilmaisin: (RX)
 Vastaanottotasonnäyttö: H, M, L
 Vastaanoton tuloksen näyttö; H, M, L, NO
 Automaattinen vastaanottotoiminto
 Kesäaika ON / OFF
 Maailmanaikahälytys AL-1, AL-2: Tunnit, minuutit, AM/PM,
Kaupunkilyhenne, ON/OFF
 Ajanotto (24h mittaus, 1/100sek, väliajat)
 Ajastin(asetus: 1 min - 99 min) Automaattinen uudelleenasetus.
 Maailmanaika /aikavyöhykkeet
 Käyttäjän mahdollisuus asettaa oma aikavyöhyke.
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Kaupunkilyhenteiden näyttö valittavissa
Mahdollisuus vaihtaa digitaalinäytöstä osoitinnäyttöön kotiaika / maailmanaika
ja toisinpäin
 LED -taustavalo
 Virransäästötoiminto 1
 Virransäästötoiminto 2
 Osoittimien suuntausmahdollisuus
 Kello toimii valoenergialla (Eco-Drive)
 Vähäisen latauksen varoitus (2sek askellus sekuntiosoittimella)
 Ylilatauksen esto
 JIS 1 tyyppinen antimagneettisuojaus
 Iskusuojaus
7. Käyntivara:
 Aika täydestä latauksesta kellon pysähtymiseen:



o noin 2,5 vuotta (virransäästötilassa)
o noin 6 kuukautta (virransäästötoiminto ei käytössä)
(Käyntivaraan virransäästötilassa vaikuttaa esim miten kello saa
radiosignaalin)
Kello pysähtyy :
o Noin 3 päivän kuluttua vähäisen latauksen merkkien ilmaannuttua
(sekuntiosoitin käy 2sek askelin, symboli digitaalinäytössä)
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