Huom!
Emporio Armani Orologi kokoelman kelloissa on ruvikikerteinen lukitava nuppi.
Nuppi on kierretävä auki ennen ajan tai päiväyksen asetamista. 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.
Automaatnen vetokoneisto
Automaatsella vetokeistolla varustetu kello saa käytövoimansa ranteen liikkeestä. Täydellä vedolla kellon käyntaika on n. 38 tunta. Jos kello ei ole ollut ranteessa yli 38 tuntin, suositamme sen vetämistä manuaalisest riitävän
käynttehon varmistamiseksi. Vetääksesi kellon manuaalisest, pidä nuppi 0-asennossa ja kierrä sitä 10-20 kierrosta
myötäpäivään.
Tärkeää: Kaikkien mekaanisten kellojen tapaan, automaatsta kalenteria ohjaa monimutkainen mekanismi, joka
aktvoituu klo 10:00 p.m. (22:00) - 2 a.m. (02:00) välisenä aikana. Vältä kalenterin ja osoitmien säätämistä mainituna
aikajaksona.
Pitkän toimintaiän ja hyvän käynttarkkuuden varmistamiseksi, toimita kello valtuutetun kellosepän tarkistetavaksi
3-5 vuoden välein.

SEKUNTIKELLO VD53 / VD53B

24-tunnin osoitn
Minuutosoitn

Sekuntosoitn
AJAN JA PÄIVÄYKSEN
1. Ennen ajan asetamista, varmista etä sekuntkello on pysäytety ja osoitmet ovat nolla-asennossa (12:00).
2. Vedä nuppi ulos asentoon 2.
3. Kierrä nuppia myötäpäivään kunnes näkyviin ilmestyy eilinen päiväys.
4. Vedä nuppi ulos asentoon 3, kun sekuntosoitn on 12:00 asennossa.
5. Kierrä nuppia asetaaksesi osoitmet oikeaan aikaan.
Huom!
24-tunnin osoitn siirtyy tunt- ja minuutosoitmia vastaavalla tavalla. Asetaessasi aikaa, muista tarkistaa etä
24-tunnin osoitn on asetetu oikein.
6. Palauta nuppi takaisin asentoon 1.
Huom!
Älä paina mitään painiketa nupin ollessa asennossa 2. Muussa tapauksessa sekuntkellon osoitmet eivät liiku.
AJANOTTO SEKUNTIKELLOLLA
1. Paina A-painiketa käynnistääksesi/pysäytääksesi sekuntkellon.
2. Paina B-painiketa nollataksesi sekuntkellon.
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Väliajan mitaus
1. Paina B-painiketa sekuntkellon ollessa käynnissä otaaksesi väliajan.
2. Paina B-painiketa uudelleen jatkaaksesi ajanotoa.
3. Paina A-painiketa otaaksesi loppuajan.
4. Paina B-painiketa nollataksesi sekuntkellon.
Sekuntkellon osoitmien nolla-asentojen korjaus
1. Jos jompi kumpi sekuntkellon osoitmista ei ole nolla-asennossa (12:00), vedä nuppi ulos asentoon 3.
2. Paina A-painiketa siirtääksesi osoitmia myötäpäivään tai paina B-painiketa siirtääksesi niitä vastapäivään.
3. Palauta nuppi takaisin asentoon 1.
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