*

Automata kronográfok
Használati utasítás

Kijelzők és funkciók
 Óramutató
 Percmutató
 Kis másodpercmutató
 Dátum kijelző
 Nap kijelző (modelltől függően)
Kronográf :

 Központi 60-másodperces számlálómutató
 30 perces számlálómutató
 6 órás / 12 órás számlálómutató (modelltől függően)
 Tachometrikus skála (modelltől függően)
 Stop/Start nyomógomb időmérő/kronométer funkciókhoz
�� A számlálók nullázógombja

3 helyzetű korona (12) :
I Felhúzási helyzet (nem kihúzva)
II Beállítási helyzet nap/dátumhoz (kicsavarva*, félig kihúzva)
III Beállítási helyzet időhöz (kicsavarva*, teljesen kihúzva)
* Csavaros koronával felszerelt modellek
IA Eredeti helyzet (becsavarva, nem kihúzva)
IB Felhúzási helyzet (kicsavarva*, nem kihúzva)
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Automata kronográfok
*

Gratulálunk

Kronográf

Gratulálunk, hogy egy TISSOT önfelhúzó kronográfot választott, a világszerte
legismertebb svájci márkák egyikét.
®

Stopperfunkció
Nyomja meg a Stop/Start nyomógombot (10) az időmérés elindításához. Nyomja
meg ismét a Stop/Start nyomógombot (10) az időmérés leállításához. Az időmérés
újraindul, ha ismét megnyomja a Stop/Start nyomógombot (10) (a mért idő
összeadódik), vagy a három stoppermutató (6, 7 és 8) a nulla állásba hozható a
nyomógomb lenyomásával (11). Ez a gomb csak a stoppermutatók nullázására
szolgál.

A gondos tervezésnek, a felhasznált legjobb minőségű anyagoknak és alkatrészeknek
köszönhetően az Ön kronográfja kiválóan védett az ütések, hőmérsékletváltozás,
víz és por ellen.
A stopperfunkció segítségével ez a modell alkalmas legfeljebb 12 órás események
időtartamának mérésére, és a mérés eredményének tizedmásodperces pontosságú
kijelzésére.

Sebességmérő (modelltől függően)
A sebességmérő egy egyenletes sebességgel mozgó tárgy sebességének mérésére
szolgál. Indítsa el az időmérést, majd pontosan 1 kilométer megtétele után állítsa
le. A stoppermutató egy számra mutat a tachometrikus skálán (9), amely a
sebesség értékét jelzi km/h-ban.

Annak érdekében, hogy az Ön kronográfja évekig pontosan működjön, javasoljuk,
hogy figyelmesen kövesse az itt következő előírásokat.

Használat / Beállítások

Gondozás és karbantartás

Csavaros koronával felszerelt modellek
A vízállóság érdekében néhány modell csavaros koronával van felszerelve. A
dátum* vagy a nap* beállítása esetén előbb ki kell csavarnia a koronát az IB
helyzetbe, mielőtt kihúzná a II vagy III helyzetbe.
Fontos : Minden művelet után gondoskodjon a korona visszacsavarásáról, hogy az
óra vízállóságát megőrizze.

Javasoljuk, hogy óráját (a bőrszíj kivételével) rendszeresen tisztítsa puha
törlőruhával és langyos, szappanos vízzel. Sós vízbe merülés után az órát öblítse le
friss vízzel, és hagyja teljesen megszáradni.
Ne hagyja az órát olyan helyen, ahol jelentős hőmérséklet- vagy nedvességtartalomváltozásoknak, napfénynek vagy erős mágneses mezőknek lehet kitéve.

Felhúzás
A korona az I/IB helyzetben, nem kihúzva
A kézi felhúzás csak abban az esetben szükséges, ha az órát hosszabb ideje nem
viselte. Az újraindításhoz forgassa el a koronát néhányszor (az óramutató járásával
megegyező irányba), vagy mozgassa az órát néhányszor egyik oldalról a másikra.
A több mint 42 órára elegendő energiatartalék helyreállításához a koronát mintegy
32-szer kell elfordítani (az óramutató járásával megegyező irányba).
Ha Ön viseli az órát, az automata szerkezet a csuklója minden mozdulatára felhúzza
azt.

Hogy mindig a legjobb színvonalú kiszolgálásban részesüljön és biztosítsa
a garancia érvényességét, minden esetben forduljon hivatalos TISSOT®
képviselőhöz vagy forgalmazóhoz.
A TISSOT® óra kiváló minőségű szerkezete évekig az Ön teljes megelégedésére
fog működni, ha Ön megfelelően gondját viseli. Mindenesetre javasoljuk, hogy
óráját 3-4 évenként vizsgáltassa át egy hivatalos TISSOT® képviselettel vagy
forgalmazóval.

Időbeállítás
Óvatosan húzza ki a koronát a III helyzetbe ; a másodpercmutató (3) ezen a ponton
megáll. Forgassa a koronát előre vagy hátra mindaddig, amíg a mutatók a helyes
időt nem mutatják. Valahányszor az óramutató áthalad a 12 órás helyzeten,
megállapíthatja, hogy éjfélt (a dátum ekkor megváltozik) vagy delet (a dátum nem
változik) mutat.
Tanács az óra szinkronizálására
Ha a másodpercmutatót (3) egy hivatalos időjelzéssel (rádió, TV, Internet) akarja
szinkronizálni, húzza ki a koronát a III helyzetbe; a másodpercmutató ezen a ponton
megáll. A jelzésre tolja vissza a koronát az I helyzetbe (és szorítsa meg, ha az Ön
órája csavaros koronával rendelkezik).
A dátum* és a nap* gyors beállítása
Fontos : Este 10 óra és éjjel 2 óra között ne állítsa át a dátumot* és/vagy a napot*
(ebben az időszakban zajlik a dátumváltás folyamata).
Húzza ki a koronát a II helyzetbe és forgassa az óramutató járásával megegyező
irányba, amíg az óra a megfelelő dátumot nem mutatja (4), majd forgassa az
óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a nap kijelzését változtassa (5)*.
Ez alatt a művelet alatt az óra rendesen működik, tehát nincs szükség az idő
utánállítására.
* modell szerint
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