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Vähäisen varaustilan varoitusmerkit
Kun akun varaustila laskee riittävän alas, sekuntiosoitin liikkuu
vain joka toinen sekunti. Tämä on vähäisen varaustilan varoitus.
Vie kello valoon latautumaan.
- Kellolla on neljä päivää käyntiaikaa jäljellä, kun varoitus on alkanut.
- Kun akussa on riittävästi virtaa, sekuntiosoitin liikkuu normaalisti.

Ennen käyttöönottoa:
Lataa kellon akku täyteen asettamalla kello esim ikkunalaudalle aurinkoon tai riittävän kirkkaan lampun alle.
Varo kuitenkin kellon kuumenemista. Kellon koneisto voi vaurioitua yli 60°C lämpötilassa. Jos kello on niin
lähellä lamppua, että se polttaisi kättäsi on myös kello vaarassa. Sopiva etäisyys on 20-50cm. Taulukosta näet
keskimääräiset latausajat eri valolähteillä:

Valon kirkkaus

Valonlähde

Latausaika tyhjästä

Latausaika yhtä

LUX
500
3000
10 000
100 000

ja etäisyys
Kattovalo, loisteputki
Pöytälamppu, 20cm
Pilvinen päivänvalo
Suora auringonvalo

täyteen
13 pv
180 h
90 h

päivää varten
5h
1,5 h
35 min
19 min

Varmistuaksesi kellon moitteettomasta toiminnasta, voit ladata kelloa aina kun mahdollista. Akun suojana on
ylilatautumisen estopiiri, tyypiltään akku on ympäristöystävällinen titaani-lithium-ioni akku.
Normaalikäytössä kello käy täyteen ladatulla akulla n. 6kk. Latausta voi nopeuttaa pysäyttämällä
kellonkoneiston oman virrankulutuksen pitkän peruslatauksen ajaksi. Vedä nuppi ylös asentoon 1 ja kello
pysähtyy. Nyt kaikki tuleva sähkövirta kertyy suoraan akkuun.

Viikonpäivän ja ajan asettaminen
1. Vedä nuppi ulos asentoon 2 kun
sekuntiosoitin osoittaa kohtaan 0 sek.
2. Pyöritä nupista viikonpäivä.
- Viikonpäiväosoitin ja tunti-/minuuttiosoitin pyörivät samaan aikaan. Aseta
ensin viikonpäivä, sitten aika.
- Viikonpäivä vaihtuu vain nuppia
myötäpäivään pyöritettäessä.
3. Pyöritä nupista kellonaika kohdalleen.
- Huomioi päivämäärän vaihtuminen
sekä 24h-osoitin.
4. Paina nuppi takaisin pohjaan asentoon 0.

Päivämäärän asettaminen
Huom. älä vaihda päivämäärää klo 21:00 – 00:00.
1. Vedä nuppi asentoon 1.
2. Aseta päivämäärä pyörittämällä nuppia vastapäivään.
3. Paina nuppi takaisin pohjaan asentoon 0.

Vesitiiviys
• Kelloja, joissa ei ole vesitiiviysmerkintää, ei voi käyttää veden alla, tai ympäristössä, jossa
on kosteutta.
• Päivittäiseen käyttöön vesitiiviillä tarkoitetaan käytännössä käsienpesua ja kevyttä sadetta.
Kelloa ei voi upottaa veteen.
• Päivittäiseen käyttöön parannetulla vedenpitävyydellä (5 bar asti) tarkoittaa, että kelloa voi
käyttää uidessa, ei kuitenkaan sukeltaessa.
• Päivittäiseen käyttöön parannetulla vedenpitävyydellä (10/20 bar) tarkoittaa, että kelloa
voidaan käyttää pintasukelluksessa, mutta ei laitesukelluksessa.
• Metalli-, muovi- tai kumirannekkeet voi pestä liasta vedellä. Poista metallirannekkeen
palojen väliin tarttunut irtolika pehmeällä harjalla. Jos kello ei ole vedenpitävä, älä päästä
vettä kellon kuoreen.

