CHRONOGRAPH VD57 (VD55 ilman päiväystä)
(1 nuppi/2 painiketa)
AJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN
1/10-sekunten osoitn
1. Vedä nuppi ulos asentoon 3.
2. Aseta aika kiertämällä nuppia myötäpäivään.
3. Työnnä nuppi takaisin asentoon 1 käynnistääksesi kellon.
Minuutosoitn
SEKUNTIKELLON KÄYTTÄMINEN
1. Käytä A-painiketa käynnistääksesi/pysäytääksesi ajanoton.
2. Käytä B-painiketa otaaksesi väliajan ja nollataksesi sekuntkellon.

Sekuntosoitn

SEKUNTIKELLON OSOITTIMIEN SÄÄTÄMINEN
1. Vedä nuppi ulos asentoon 3.
2. Paina A-painiketa nollataksesi sekuntkellon ja siirtääksesi
1/10 sekunten osoitmen "0" asentoon.
3. Paina B-painiketa siirtääksesi sekunt- ja minuutosoitmet
0-asentoon.
4. Osoitmet siirtyvät yhden askeleen joka kerta, kun A tai Bpainiketa painetaan. Osoitmen siirtyminen nopeutuu pitämällä
painikkeita yhtäjaksoisest alaspainetuna.
Huom!
Jos sekuntkellon osoitmet liikkuvat väärällä tavalla, vedä nuppi ulos ja paina A ja B-painikkeita samanaikaisest
yli 2sekunta. Vapautaessasi painikkeet, sekuntkellon sekunt- ja 1/10 sekunten osoitmet tekevät täyden kierroksen ja palaavat "0" asentoon. Tämä tarkoitaa, etä kellon sisäinen piiri on nollatu.
PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN (joissakin malleissa)
1. Vedä nuppi ulos asenroon 2.
2. Kierrä nuppia myötäpäivään, kunnes haluamasi päiväys ilmestyy päiväysikkunaan.
3. Työnnä nuppi takaisin asentoon 1.
Tärkeitä tetoja
• Älä koskaan käytä kellon painikkeita/kehysrengasta tai aseta aikaa kellon ollessa märkä tai veden alla.
Kellon kuoret ja metallirannekkeet on huuhdeltava huolellisesi puhtaalla vedellä, jos ne ovat olleet kosketukessa
suolaveden kanssa.
• Päiväystä ja osoitmia ei saa säätää taaksepäin klo 8 pm. ja 3 am. (20:00 ja 03:00) välisenä aikana.
Kellon hammasrataat ovat tällöin liian lähellä toisiaan ja saatavat vahingoitua.
• Poista kello ranteesta mennessäsi porealtaaseen tai saunaan. Kuuman/kylmän veden yhdistelmä voi heikentää
kellon vedenpitävyytä.
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NOPEUSMITTARIN KÄYTTÖ (MALLIT, JOISSA ON NOPEUSMITTAUSASTEIKKO)
Tämä toiminto on kelloissa, jotka on tehty nopeuden mitausta varten. Nopeusmitarin asteikko löytyy kehysrenkaasta
tai sisemmästä asteikkonäytöstä. Kehysrenkaan asteikkoa käytämällä voidaan mitata nopeus maileina, solmuina tai
kilometreinä tunnissa.
Käytöesimerkki:
Autokilpailussa auto ohitaa ensimmäisen mailipisteen (kilometriä),
kun sekuntosoitn on 12:00 asennossa (60 sekunnin merkki).
Käynnistä mitaus. 40 sekunnin merkin kohdalla auto ohitaa toisen
mailipisteen (kilometriä), jolloin näet, etä auton kulkema yhden
mailin matka vastaa nopeuta 90 mailia (km) tunnissa.
VESITIIVIYSTAULUKKO
Vesitiviys
Syvyys

Takakuoren
merkintä

Vedenpitävä
Vesitivis
30 m

3 baaria

Hikoilu, kevyt
sade jne.

Kylpeminen
jne.

Uiminen, jne.

Pintasukellus
(snorklaus)

Vesitiviysominaisuudet

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei vesitivis, kelloa ei saa
upotaa veteen

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Kestää normalin
kosketuksen veteen

Normaali vesitiviys, kestää hikoilua, kevytä sadeta jne. päiv. käytössä

Vesitivis
50 m

5 baaria

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Soveltuu kylpemiseen,
muta ei sukeltamiseen

Vesitivis
100 - 200 m

10 baaria
20 baaria

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Soveltuu
snorklaukseen

Aseta nuppi aina normaaliin asentoon. Kiristä nuppi kunnolla.
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