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  Kellosi voi poiketa joiltakin osin kuvatusta kellosta.
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osoitin

Nuppi
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Aloitus

Kulunut aika

Nykyinen

Nupin toiminnot
Joissakin vesitiiviissä malleissa (100 metriä, 200 metriä) on 
kierrelukittu nuppi. Kun sinun pitää käyttää nuppia, pyöritä sitä 
itseäsi kohti avataksesi sen. Vedä sitten nuppi ulos. Vältä 
käyttämästä liiallista voimaa kun vedät nuppia. Kello ei ole 
enää vesitiivs kun nuppi on auki. Kierrä nuppi huolellisesti 
takaisin kiinni, kun olet suorittanut tarvittavat muutokset.

Jos kellossasi on pyörivä kehä...
Voit pöyrittää kehän ▼ -merkin samaan kohtaan minuutti-
osoittimen kanssa. Pystyt sitten kertomaan, että kuinka
paljon on kulunut aikaa siitä kun kohdistit ▼ -merkin.

Ajan ja muiden asetusten asettaminen samanaikaisesti

Suorita osoitin ja näyttö asetukset seuraavassa järjesjyksessä. 
Viikonpäivä → Aika → Kuun vaihe → Kuukausi → Päivämäärä

Viikonpäivän ja ajan asettaminen
1.  Kun sekuntisoitin on kello 12 kohdalla, vedä           Nuppi   ulos asentoon 2..
2. Pyöritä        Nuppia   itsestäsi poispäin siirtääksesi tunt- ja minuuttiosoittimia 

myötäpäivään. 
Ensiksi, aseta viikonpäivä.  
Kun olet asettanut viikonpäivän, aseta kellonaika.

3.  Paina       Nuppi    takaisin sisään. 

Huom!
  Pidä huoli että asetat kellonajan oikein (aamupäivä / iltapäivä).
  Kun muutat aikaa, siirrä minuuttiosoitin noin viisi minuuttia yli oikean ajan ja 
käännä sitten takaisin oikeaan aikaan. 

Kuunkierron asettaminen
Kuunkierto menee tasaisella kierrolla, jonka kierros kestää noin 29.5 päivää, joka 
voimistuu ja heikkenee riippuen siitä, että miten aurinko valaisee sitä, ja miten se on 
asettunut suhteessa aurinkoon ja maapalloon, 
Mitä isompi kuun ja auringon välisen kulman etäisyys on, sitä enemmän näemme kuun 
valaistuna.*
* Kulma kuuhun suhteessa suuntaan, jossa aurinko on näkyvissä maasta. 

Kuunkierron näyttö
Tämän kellon kuunkierto näyttö näyttää kuun nykyisen vaiheen kuten 

alla on esitetty.

Kuun vaiheen 
osoitin

Kuun ikä 0 7 15 22

Kuun vaihe Uusi kuu Ensimmäinen 
neljännes - kasvaa Täysikuu Viimeinen neljännes - 

pienenee 

  Kuunkierron osoitin näyttää kuun katsottuna keskipäivällä katsottaessa pohjoisella 
pallonpuoliskolla etelään. Huomioi, että yllä esitellyt kuvat voivat poikeata todellisesta 
kuusta omalla alueellasi. 
  Kuunkierron vasen-oikea suuntautuminen on käänteinen kun sitä katsotaan 
eteläiseltä pallonpuoliskolta tai lähellä päiväntasaajaa. 

Kuun iän asettaminen
1.  Vedä     Nuppi   ulos asentoon 1.
2.  Pyöritä   Nuppia  itsestäsi pois päin kunnes kuunkierto näytössä ei 

näy enää mitään. (Kuun ikä 0).
3.  Pyöritä hitaasti  Nuppia   itsestäsi pois päin kunnes kuunkierron 

näyttö näyttää oikeaa kuun vaihetta. 
  Lisätietoa Kuun vaiheista löytyy kohdasta “Kuun vaiheen osoitin", 

4.  Paina  Nuppi   takaisin kiinni.   

Kuukauden asettaminen
1. Käytä paininta A vaihtaaksesi kuukausi asetuksen.

Huomio
  Älä vaihda kuukausiasetusta kun tämänhetkinen päivämäärä on 26. ja 31.
 päivän välillä.
Jos vaihdat, kello ei vaihda seuraava kuukautta oikein kun kuun 1. päivä tulee.

Päivyrin asettaminen

1.  Vedä   Nuppi  ulos asentoon 1.
2.  Pyöritä    Nuppia  itseäsi kohti vaihtaaksesi päivämäärän.
3.  Paina   Nuppi   takaisin kiinni. 
HUOM! 
   Älä vaihda päivyriä klo 21:00 ja 0:30 välisenä aikana. Jos vaihdat, 
niin kello ei vaihda päivyriä oikein seuraavana yönä. 

Ominaisuudet

Tarkkuus 

Paristo

: keskivarvo ±20 sekuntia kuukaudessa

: Yksi silver oxide paristo (Malli SR621SW) 

Pariston käyttöikä noin 3 vuotta

  Jos sinun pitää vaihtaa kuukausiasetusta 26. ja 31. päivien välillä, suorita 
alla oleva toimenpiteet. 

1.  Katso kohta "Päivyrin asettaminen" ja aseta päivyriin jokin päivämääristä 
1-25 välillä.
2.  Vaihda haluamasi kuukausi.
3. Käännä päivämäärä takaisin oikeaksi.




