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SEIKO 4T57
Käytöopas
Olet nyt ylpeä SEIKO Analogue Quartz Watch Cal. 4T57 omistaja. Parhaiden tulosten varmistamiseksi, lue nämä ohjeet
huolellisest ennen kellon käytöä. Säilytä ohjeet myöhempää tarveta varten.
SISÄLLYSLUETTELO
RUUVITYYPPINEN LUKITTAVA NUPPI
OSOITTIMIEN KOTIASENNON SÄÄTÖ
KELLONAJAN/KALENTERIN ASETUS
SEKUNTIKELLO
KELLON KÄYTTÖÄ KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA
PARISTON VAIHTO
TEKNISET TIEDOT
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SEIKO CAL. 4T57
Sekuntkello
• Kolme pientä osoitnta
• Mitausaika 60 minuutin ast 1/10-sekunnin tarkkuudella
• Väliajan mitaus

Kellonaika/kalenteri
• Tunt-, minuut- ja sekuntosoitmen sekä päiväys

RUUVITYYPPINEN LUKITTAVA NUPPI
• Joissakin malleissa on ruuvityyppinen lukitava mekanismi, joka lukitsee nupin tehokkaast, kun sitä ei käytetä.
• Nupin lukitseminen estää vahingossa käynnistyvät toiminnot ja parantaa kellon vesitiviytä.
• Ruuvityyppinen nuppi on kierretävä auki ennen kuin sitä voi käytää. Muista lukita nuppi uudelleen, kun olet
lopetanut sen käytön.
Ruuvityyppisen lukitavan nupin käytö
Pidä nuppi aina lukituna, jos et käytä sitä.
Ruuvityyppisen nupin avaaminen
Kierrä nuppia vastapäivään.
Nuppi on nyt auki ja sitä voi käytää.
Ruuvityyppisen nupin lukitseminen
Kierrä nuppia myötäpäivään samalla, kun työnnät sitä
varovast sisäänpäin, kunnes se pysähtyy.
* Lukitessasi nuppia, kierrä sitä varovast, varmistaen
etä ruuvi asetuu kierteille oikein. Älä käytä väkivaltaa
työntäessäsi nuppia sisään, sillä tämä voi vahingoitaa
kuorien ruuvinreikää.
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OSOITTIMIEN KOTIASENNON SÄÄTÖ
• Tarkista ennen ajan asetamista, etä sekuntkellon osoitmet ovat "0" asennossa kun sekuntkello nollataan.
(Katso lisätetoja kohdasta "SEKUNTIKELLO".)
• Suorita alla esitetyt toimenpiteet, os jokin sekuntkellon osoitmista ei palaudu "0" asentoon.
Sekuntkellon
minuutosoitn

Sekuntkellon 1/10-sekunten osoitn
NUPPI

Vedä nuppi ulos toiseen napsahduskohtaan ast.
Paina A-painiketa toistuvast palautaaksesi sekuntkellon
1/10-sekunten osoitmen "0" asentoon.
Paina B-painiketa toistuvast palautaaksesi sekuntkellon
sekunt- ja minuutosoitmet "0" asentoon.

NUPPI
Sekuntkellon sekuntosoitn

•

AJAN/KALENTERIN ASETUS
Tuntosoitn
Minuutosoitn

Työnnä nuppi takaisin normaaliin asentoon.

Osoitmet liikkuvat nopeast pitämällä vastaavaa painiketa yhtäjaksoisest alaspainetuna.

NUPPI
Vedä nuppi ulos ensimmäiseen napsahduskohtaan ast ja kierrä
sitä myötäpäivään kunnes edellinen päiväys ilmestyy päiväysikkunaan.
Vedä nuppi ulos toiseen napsahduskohtaan ast, kun sekuntosoitn
on 12-asennossa.
Kierrä nuppia myötäpäivään kunnes haluamasi päiväys ilmestyy
päiväysikkunaan.
Työnnä nuppi takaisin sisään kuullessasi aikamerkin.

Päiväys
Sekuntosoitn
SEKUNTIKELL0
• Sekuntkellon pieni osoitn näytää mitatun ajan ja se liikkuu itsenäisest näytön keskiosoitmista riippumata.
Osoitmien lukeminen
Esimerkki: 15 minuuta ja 10.6 sekunta
Sekuntkellon 1/10-sekunten osoitn

Sekuntkellon minuutosoitn

Sekuntkellon sekuntosoitn
Sekuntkellon 1/10-sekunten osoitmen liike
• Ajanoton ylitäessä 1 minuutn rajan, sekuntkellon 1/10-sekuten osoitn jää "0" asentoon sekuntkellon jatkaessa
ajanotoa.
• Kun ajanoto pysäytetään tai otetaan väliaika, kello näytää mitatut 1/10-sekunnit.
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AJANOTTO SEKUNTIKELLOLLA
Käynnistys/Pysäytys/Käynnistys

Nollaus/Väliaika/Välijajan vapautus

Normaali ajanoto
Käynnistys

Pysäytys

Nollaus

Kokonaisajan mitaus
Käynnistys

Pysäytys

Käynnistys

Pysäytys

Nollaus

Väliajan mitaus
Käynnistys
•
•

Väliaika

Väliajan
Pysäytys
Nollaus
vapautus
Sekuntkellon voi käynnistää ja pysäytää toistuvast painamalla A-painiketa.
Väliajan mitaus ja vapautus voidaan toistaa painamalla B-painiketa.

KELLON KÄYTTÖÄ KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA
Osoitmien kotasennon säätäminen
• Sekuntkellon minuutosoitn liikkuu sekuntkellon sekuntosoitmen mukaisest.
Ajan/kalenterin asetaminen
• Pysäytä ja nollaa sekuntkello ennen ajan asetamista.
• Älä aseta päiväystä 9:00 p.m. ja 1:00 a.m. välisenä aikana. Muussa tapauksessa päiväys ei vaihdu oikein.
Jos päiväyksen asetaminen on vältämätöntä tämän aikajakson aikana, aseta kello ensin mille tahansa ulkopuoliselle ajalle, aseta siten päiväys ja säädä kellon oikeaan aikaan.
• Asetaessasi tuntosoitnta, tarkista etä AM/PM-asetus on oikein. Kello on suunniteltu siten, etä päiväys vaihtuu
kerran 24 tunnissa.
Kierrä osoitmia klo 12-asentomerkin ohi määritääksesi, onko kello astetu A.M. tai P.M. jalksoa varten.
Jos päiväys vaihtuu, kello käytää A.M. jaksoa. Jos päiväys ei vaihdu, aika on asetetu P.M. jaksoa varten.
• Säätäessäsi minuutosoitmen asentoa, säädä se 4-5 minuuta eteenpäin haluamastasi ajasta ja siten takaisin
tarkkaan aikaan.
• Älä paina mitään painiketa nupin ollessa toisessa napsahdusasennossa. Muussa tapauksessa sekuntkellon osoittmet liikkuvat, jolloin ne on säädetävä perusasentoon.
Sekuntkello
• Sekuntkellon 1/10-sekunten asteikon ja osoitmien muoto vaihtelee kellon mallista riippuen.
• Älä vedä nuppia ulos sekuntkellon mitatessa aikaa. Ajanoto ei ole mahdollista, jos nuppi vedetään ulos.
• Kun sekuntkello nollataan, sekunt- ja minuutosoitmien palautuminen "0" asentoon kestää n. 40 sekunta.
PARISTON VAIHTO

Kellon virtalähteenä toimiva miniparisto kestää n. 2 vuota. Koska paristo on asennetu jo tehtaalla kellon toimintojen ja suorituskyvyn tarkistamiseksi, sen todellinen käytöikä saataa olla
määritetyä lyhyempi. Pariston tyhjenytyä, vaihda se uuteen mahdollisimman pian mahdollisen
toimintavian vältämiseksi. Hanki uusi SEIKO SR920SW paristo valtuutetulta SEIKO-kellosepältä.
• Pariston käytöikä on alle 2 vuota, jos sekuntkelloa käytetään yli 60 minuuta päivitäin.
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Varoitus
• Älä poista paristoa kellosta.
• Pidä paristo poissa lasten ulotuvilta, jos joudut poistamaan sen kellosta. Jos lapsi on niellyt pariston, ota
het yhteys lääkäriin.
• Älä koskaan oikosulje, kuumenna tai muulla tavalla peukaloi paristoa. Älä altsta paristoa tulelle.
Paristo saataa räjähtää, kuumeta voimakkaast tai sytyä tuleen.
• Paristo ei ole ladatavissa. Älä koskaan yritä ladata paristoa sillä tämä voi aiheutaa elektrolyytvuodon tai
vahingoitaa paristoa.
Tarpeelliset toimenpiteet pariston vaihdon jälkeen
• Kun kelloon vaihdetaan uusi paristo, sen sisäänrakennetuun IC-piiriin taltoidut tedot eivät vastaa näytön
ilmaisemaa aikaa. Tästä systä, palauta IC-piiri perustlaan ennen käytöä suoritamalla alla esitetyt toimenpiteet.
* Jos jokin osoitmista liikkuu väärällä tavalla, säädä osoitmen liike alla esitetyjen toimenpiteiden mukaisest.
NUPPI
ja

Vedä nuppi ulos toiseen napsahduskohtaan ast.
Pidä B-painiketa alaspainetuna 2 sekunta.
• Sekuntkellon sekuntosoitn siirtyy puoli kierrosta vastapäivään ja
palaa aikaisempaan pisteeseen. Sekuntkellon 1/10-sekunten
osoitn tekee täyden kierroksen myötäpäivään ja pysähtyy.
Paina A-painiketa toistuvast palautaaksesi sekuntkellon 1/10sekunten osoitmen "0" asentoon.
Paina B-painiketa toistuvast palautaaksesi sekuntkellon sekuntja minuutosoitmet "0" asentoon. **

NUPPI

Kierrä nuppia asetaaksesi ajan ja työnnä siten nuppi takaiasin
normaaliin asentoon.

** Osoitmet siirtyvät nopeast pitämällä vastaavaa painiketa yhtäjaksoisest alaspainetuna.
TEKNISET TIEDOT
1. Kristallikiteen taajuus:
2. Käynttarkkuus ±/kuukausi:
3. Toimintalämpötla-alue:
4. Vetojärjestelmä:
5. Näytöjärjestelmä:
Aika
Päiväys
Sekuntkello
6. Paristo:
7. IC (integroitu piiri):

32,768 Hz (Hz = sykliä/sekunt)
Alle 20 sekunta normaalissa lämpötlassa (5°C - 35°C)
-5°C - 50°C
Vaihemootori, 3 kpl
Tunt-, minuut- ja sekuntosoitmet
Näytetään numeroilla
Minuut-, sekunt- ja 1/10-sekunten osoitmet
Sekuntkellolla voi mitata aikaa yhteensä 60 minuutin ast
1/10-sekunten tarkkuudella.
SEIKO SR920SW, 1 kpl
C-MOS, 1 kpl
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