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	
  VD55	
  (päiväyksellä	
  VD57)
(1	
  nuppi/2	
  painike4a)

1/10-‐sekunnin	
  osoiBn

Minuu?osoiBn

SekunBosoiBn
AJAN	
  ASETTAMINEN
1. Vedä	
  nuppi	
  ulos	
  asentoon	
  3.
2. Aseta	
  aika	
  kiertämällä	
  nuppia	
  myötäpäivään.
3. Työnnä	
  nuppi	
  takaisin	
  asentoon	
  1	
  käynnistääksesi	
  kellon.
SEKUNTIKELLON	
  KÄYTTÄMINEN
1. Paina	
  A-‐painike4a	
  käynnistääksesi/pysäy4ääksesi	
  sekunBkellon.
2. Paina	
  B-‐painike4a	
  o4aaksesi	
  väliajan	
  ja	
  nollataksesi	
  sekunBkellon.
SEKUNTIKELLON	
  OSOITTIMIEN	
  0-‐ASENNON	
  SÄÄTÄMINEN
1. Vedä	
  nuppi	
  ulos	
  asentoon	
  3.
2. Paina	
  A-‐painike4a	
  palau4aaksesi	
  sekunBkellon	
  1/10-‐sekunnin	
  osoi?men	
  "0"	
  asentoon.
3. Paina	
  B-‐painike4a	
  nollataksesi	
  sekunB-‐	
  ja	
  minuu?osoi?met.	
  Osoi?met	
  liikkuvat	
  ainoastaan	
  myötäpäivään.
4. Joka	
  kerta,	
  kun	
  A	
  tai	
  B-‐painike4a	
  painetaan,	
  osoi?met	
  siirtyvät	
  yhden	
  askeleen.	
  Osoi?met	
  siirtyvät	
  nopeasB
pitämällä	
  painikkeita	
  yhtäjaksoisesB	
  alaspaine4una.
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Huom!
Jos	
  sekunBkellon	
  osoi?met	
  toimivat	
  väärällä	
  tavalla,	
  vedä	
  nuppi	
  ulos	
  ja	
  paina	
  A	
  ja	
  B-‐painikkeita	
  samanaikaisesB
yli	
  2	
  sekunBa.	
  Kun	
  painikkeet	
  vapautetaan,	
  sekunBkellon	
  sekunB-‐	
  ja	
  1/10-‐sekunnin	
  osoi?met	
  tekevät	
  täyden
kierroksen	
  ja	
  palaavat	
  "0"	
  asentoon.	
  Tämä	
  ilmaisee,	
  e4ä	
  kellon	
  sisäinen	
  piiri	
  on	
  palaute4u	
  perusBlaan.
PÄIVÄYKSEN	
  ASETTAMINEN	
  (ainoastaan	
  Netyt	
  mallit)
1. Vedä	
  nuppi	
  ulos	
  asentoon	
  2.
2. Kierrä	
  nuppia	
  kunnes	
  haluamasi	
  päiväys	
  ilmestyy	
  päiväysikkunaan.
3. Työnnä	
  nuppi	
  takaisin	
  asentoon	
  1.
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