Huom!
Emporio	
  Armani	
  Orologi	
  kokoelman	
  kelloissa	
  on	
  ruuvikikerteinen	
  luki4ava	
  nuppi.
Nuppi	
  on	
  kierre4ävä	
  auki	
  ennen	
  ajan	
  tai	
  päiväyksen	
  ase4amista.	
  Avaa	
  lukitus	
  kiertämällä	
  nuppia	
  vastapäivään	
  ja
vetämällä	
  sen	
  ulos.	
  Ajan	
  	
  ja	
  päiväyksen	
  voi	
  nyt	
  säätää.	
  Säätämisen	
  jälkeen,	
  työnnä	
  nuppi	
  takaisin	
  0-‐asentoon	
  ja	
  kierrä
sitä	
  samalla	
  myötäpäivään	
  sen	
  lukitsemista	
  varten.
Automaa)nen	
  vetokoneisto
Automaa?sella	
  vetokeistolla	
  varuste4u	
  kello	
  saa	
  käy4övoimansa	
  ranteen	
  liikkeestä.	
  Täydellä	
  vedolla	
  kellon	
  käynB-‐
aika	
  on	
  n.	
  38	
  tunBa.	
  Jos	
  kello	
  ei	
  ole	
  ollut	
  ranteessa	
  yli	
  38	
  tunBin,	
  suositamme	
  sen	
  vetämistä	
  manuaalisesB	
  rii4ävän
käynBtehon	
  varmistamiseksi.	
  Vetääksesi	
  kellon	
  manuaalisesB,	
  pidä	
  nuppi	
  0-‐asennossa	
  ja	
  kierrä	
  sitä	
  10-‐20	
  kierrosta
myötäpäivään.
Tärkeää:	
  Kaikkien	
  mekaanisten	
  kellojen	
  tapaan,	
  automaa?sta	
  kalenteria	
  ohjaa	
  monimutkainen	
  mekanismi,	
  joka
akBvoituu	
  klo	
  10:00	
  p.m.	
  (22:00)	
  -‐	
  2	
  a.m.	
  (02:00)	
  välisenä	
  aikana.	
  Vältä	
  kalenterin	
  ja	
  osoi?mien	
  säätämistä	
  maini4una
aikajaksona.
Pitkän	
  toimintaiän	
  ja	
  hyvän	
  käynBtarkkuuden	
  varmistamiseksi,	
  toimita	
  kello	
  valtuutetun	
  kellosepän	
  tarkiste4avaksi
3-‐5	
  vuoden	
  välein.

SEKUNTIKELLO	
  5030D	
  /	
  OS10
(1	
  nuppi/2	
  painike4a)
SekunBkellon
sekunBosoiBn

Minuu?osoiBn
SekunBosoiBn
TunBosoiBn

Sekuntkellon
minuu?osoiBn
SekunBosoiBn
SekunBkellon
tunBosoiBn

AJAN	
  ASETTAMINEN
1. Vedä	
  nuppi	
  ulos	
  asentoon	
  2	
  (kello	
  pysähtyy).
2. Kierrä	
  nuppia	
  ase4aaksesi	
  haluamasi	
  ajan.
3. Palauta	
  nuppi	
  takaisin	
  asentoon	
  1.
Huom!
Voidaksesi	
  säätää	
  sekunBosoi?men	
  tarkkaan	
  aikaan,	
  vedä	
  nuppi	
  ulos	
  sekunBosoi?men	
  ollessa	
  "60"	
  ase-‐
nossa.	
  Muist	
  palau4aa	
  nuppi	
  takaisin	
  asentoon	
  1	
  asete4uasi	
  tunB-‐	
  ja	
  minuu?osoi?met.
PÄIVÄYKSEN	
  ASETTAMINEN
1. Vedä	
  nuppi	
  ulos	
  asentoon	
  2	
  (kello	
  jatkaa	
  käynBä).
2. Kierrä	
  nuppia,	
  kunnes	
  päiväykikkunaan	
  ilmestyy	
  oikea	
  päiväys.
3. Palauta	
  nuppi	
  takaisin	
  asentoon	
  1.
Huom!
Mikäli	
  vaihdat	
  päiväystä	
  klo	
  9	
  p.m.	
  ja	
  12	
  p.m.	
  välisenä	
  aikana,	
  päiväys	
  on	
  asete4ava	
  seuraavalle	
  päivälle.
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SEKUNTIKELLON	
  PERUSTOIMINNOT
1. Paina	
  A-‐painike4a	
  käynnistääksesi	
  sekunBkellon.
2. Paina	
  A-‐painike4a	
  pysäy4ääksesi	
  sekuntkellon.
3. Paina	
  B-‐painike4a,	
  kun	
  haluat	
  nollata	
  sekunBkellon	
  (sekunBkellon	
  kolme	
  osoiBnta	
  palaavat	
  nolla-‐asentoihin).
KOKONAISAJAN	
  MITTAAMINEN
1. Ajanoton	
  käynnistys:	
  Paina	
  A-‐painike4a
2. Ajanoton	
  pysäytys:	
  Paina	
  A-‐painike4a	
  	
  (esim.	
  15	
  minuu?a,	
  5	
  sekunBa).
3. Ajanoton	
  jatkaminen:	
  Paina	
  A-‐painike4a.
4. Ajanoton	
  pysäytys:	
  Paina	
  A-‐painike4a	
  (esim.	
  13	
  minuu?a,	
  5	
  sekunBa)	
  =	
  28	
  minuu?a,	
  10	
  sekunBa	
  (näy4ö
ilmaisee	
  mitatun	
  kokonaisajan).
5. Nollaus.	
  Paina	
  B-‐painike4a	
  (sekunBkellon	
  kolme	
  osoiBnta	
  palaavat	
  nolla-‐asentoihin).
Huom!
Kokonaisajan	
  mi4austa	
  voidaan	
  jatkaa	
  painamalla	
  A-‐painike4a	
  (käynnistys/pysäytys/käynnistys/pysäytys,	
  ...).
VÄLIAIKA-‐	
  TAI	
  INTERVALLIMITTAUS
1. Käynnistys:	
  Paina	
  A-‐painike4a	
  (ajano4o	
  käynnistyy).
2. Näy4öintervalli:	
  
3. Mitatun	
  ajan	
  näy4ö:	
  Paina	
  B-‐painike4a	
  (sekunBkellon	
  3	
  osoiBnta	
  siirtyvät	
  nopeasB	
  näy4ämään	
  käynnissä	
  olevaa
mi4ausaikaa).
Huom!
Näy4öön	
  voi	
  valita	
  lisää	
  intervalli-‐	
  tai	
  väliaikaBetoja	
  painamalla	
  B-‐painike4a	
  (intervallin	
  näy4ö/mita4u	
  aika,	
  ...).
4. Pysäytys:	
  Paina	
  A-‐painike4a	
  (loppuaika	
  näkyy	
  näytössä).
5. Nollaus:	
  Paina	
  B-‐painike4a	
  (	
  sekunBkellon	
  3	
  osoiBnta	
  palaavat	
  nolla-‐asentoon).
SEKUNTIKELLON	
  OSOITTIMIEN	
  NOLLA-‐ASENNON	
  SÄÄTÄMINEN
Jos	
  jokin	
  tai	
  useampi	
  sekunBkellon	
  osoi?mista	
  on	
  väärässä	
  0-‐asennossa	
  (esim.	
  paristovaihdon	
  jälkeen),	
  säädä	
  ne
oikeaan	
  0-‐asentoon	
  suori4amalla	
  alla	
  esitetyt	
  toimenpiteet.
1. Vedä	
  nuppi	
  ulos	
  asentoon	
  3	
  (sekunBkellon	
  kaikki	
  3	
  osoiBnta	
  ovat	
  joko	
  oikeassa	
  tai	
  väärässä	
  nolla-‐asennossa)
2. Pidä	
  A	
  ja	
  B-‐painike4a	
  samanaikaisesB	
  alaspaine4una	
  vähintään	
  2	
  sekunBa	
  (keskisekunBosoiBn	
  tekee	
  täyden
360°	
  kierroksen.	
  Osoi?mien	
  asennon	
  korjaustoiminto	
  akBvoituu)
3. Paina	
  A-‐painike4a	
  siirtääksesi	
  keskisekunBosoiBnta	
  askeleen	
  kerralla.	
  Pidä	
  A-‐painike4a	
  alaspaine4una
siirtääksesi	
  keskiasekunBosoiBnta	
  nopeasB.	
  Paina	
  B-‐painike4a	
  säätääksesi	
  seuraavaa	
  osoiBnta.
4. A-‐painike4a	
  siirtääksesi	
  tunBosoiBnta	
  askeleen	
  kerralla.	
  Pidä	
  A-‐painike4a	
  alaspaine4una	
  siirtääksesi	
  tunB-‐	
  
osoiBnta	
  nopeasB.	
  Paina	
  B-‐painike4a	
  säätääksesi	
  seuraavaa	
  osoiBnta.
5. A-‐painike4a	
  siirtääksesi	
  minuu?osoiBnta	
  askeleen	
  kerralla.	
  Pidä	
  A-‐painike4a	
  alaspaine4una	
  siirtääksesi	
  minuu?-‐	
  
osoiBnta	
  nopeasB.
6. Palauta	
  nuppi	
  takaisin	
  asentoon	
  1	
  (sekunBkellon	
  osoi?met	
  on	
  nyt	
  sääde4y).
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