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IA  IB * Csavaros koronás modellek:
IA Alaphelyzet (becsavarva, nincs kihúzva)
IB Semleges helyzet (kicsavarva, nincs kihúzva)

Kijelző és funkciók

Holdfázis kijelző
Óramutató
Percmutató
Másodpercmutató
Dátumkijelző

3 helyzetű korona:

 I. Alaphelyzet (becsavarva*, nincs kihúzva)
 II. Dátumbeállítási helyzet (kicsavarva*, félig kihúzva)
 III. Időbeállító helyzet (kicsavarva*, teljesen kihúzva)









PRECIDRIVE  
MOON PHASE kvarc 
Használati utasítás 
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Gratulálunk!
Gratulálunk, hogy a világ egyik legelismertebb svájci gyártója, a CERTINA® által készített karórát választotta! A gondos tervezésnek, a felhasznált legjobb minőségű anyagoknak  
és alkatrészeknek köszönhetően az óra kiválóan védett az ütések, a hőmérséklet-ingadozás, a víz és a por ellen; emellett a DS koncepció előnyeit is kamatoztatja.

Ez a használati útmutató a PRECIDRIVE F05.441 szerkezettel felszerelt CERTINA® kvarcórákra vonatkozik. Kérjük, hogy a PRECIDRIVE óra beállításához és használatához olvassa el a következő 
utasításokat.

Annak érdekében, hogy az óra évekig pontosan működjön, javasoljuk, hogy gondosan tartsa be a használati útmutatóban foglalt előírásokat.

A DS („Double Security”, azaz kettős biztonságot garantáló) rendszer jellemzői:
– kiváló ütésállóság,
– tökéletesen ellenálló zafír óraüveg,
– a koronán és a felhúzótengelyen található tömítés biztosítja az óra vízállóságát még kihúzott korona esetén is,
– megerősített hátsó lap.

Beállítások
Csavaros koronás modellek
A még jobb vízállóság érdekében néhány modell csavaros koronával (6) van felszerelve. Az idő vagy a dátum beállításához először csavarja ki a koronát (6) az IB helyzetbe, majd húzza  
ki a II. vagy a III. helyzetbe.

Fontos: Az óra vízállóságának megőrzése érdekében minden művelet után csavarja vissza a koronát. Javasoljuk, hogy a koronát (6) ne használja a víz alatt.

A pontos idő beállítása
• Húzza ki a koronát (6) a III. helyzetbe, és forgassa előre vagy hátra a kívánt idő beállításáig.
• Nyomja vissza a koronát (6) az l. helyzetbe (és csavarja vissza, ha a modell csavaros koronával rendelkezik).

A holdfázis kijelző beállítása
• Húzza ki a koronát (6) a II. helyzetbe.
• A holdfázis kijelző beállításához forgassa a koronát (6) hátra.
• Nyomja vissza a koronát (6) az l. helyzetbe (és csavarja vissza, ha a modell csavaros koronával rendelkezik).

A dátum gyorsbeállítása
• Húzza ki a koronát (6) a II. helyzetbe. A másodpercmutató (3) nem áll meg.
• Forgassa a koronát (6) előre a kívánt dátum megjelenéséig. 
• Nyomja vissza a koronát (6) az l. helyzetbe (és csavarja vissza, ha a modell csavaros koronával rendelkezik).

Tanács az óra szinkronizálásához
Ha a másodpercmutatót (3) hivatalos (rádiós, televíziós, internetes) időjelzéshez kívánja igazítani, húzza ki a koronát (6) a III. helyzetbe. Ekkor a másodpercmutató (3) megáll. A hangjelzés 
után nyomja vissza a koronát (6) az I. alaphelyzetbe. 
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Műszaki információk

Felhúzás
A kvarcórákat nem kell felhúzni.

PRECIDRIVE
A CERTINA® PRECIDRIVE kvarcórák a kvarc egyedülálló pontosságán túl kiválóan kezelik a hőmérséklet-ingadozást (hőkompenzáció), valamint a nedvességre sem érzékenyek.  
Ennek köszönhetően éves szinten +/-10 másodperces pontosságot garantálnak (normál használati feltételek mellett).

Gyenge elemet jelző funkció
Ha a másodpercmutató 4 másodpercenként ugrik egyet, a karóra ezzel azt jelzi, hogy az elem töltöttsége gyenge, ezért hamarosan cserélni kell.

Ápolás és karbantartás
Javasoljuk, hogy az órát (a bőrszíj kivételével) rendszeresen tisztítsa puha törlőruhával és kézmeleg, 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 páratartalom-ingadozásnak, napfénynek vagy erős mágneses mezőnek lehet kitéve. 

Javasoljuk, hogy óráját 3-4 évenként vizsgáltassa át hivatalos CERTINA® képviselettel vagy forgalmazóval. A kifogástalan karbantartási szolgáltatás és a garancia érvényességének biztosítása 
érdekében minden esetben hivatalos CERTINA® forgalmazóhoz vagy képviselőhöz forduljon.

Ha előreláthatólag több hétig vagy hónapig nem használja a karórát, javasoljuk, hogy a koronát húzza ki a III. helyzetbe. Ekkor megszűnik a motor elektromos táplálása, így az elem élettartama 
lényegesen hosszabb lesz.

Az elem cseréje
A CERTINA® PRECIDRIVE karóra több mint 2 év folyamatos működést biztosít. Ha az elem lemerült, haladéktalanul ki kell cseréltetni egy hivatalos CERTINA® képviseletnél vagy forgalmazónál.

Elem típusa: ezüst-oxid és cink gombelem, 1,55 V, No. 371, SR 920 SW.

Elhasznált kvarcórák gyűjtése és kezelése*
 Ez a szimbólum jelzi, hogy a terméket tilos háztartási hulladékként kezelni. Kérjük, hogy az órát egy engedéllyel rendelkező gyűjtőhelyen adja le. Ezáltal Ön is hozzájárul a környezet 

védelméhez és az emberi egészség megőrzéséhez. Az anyagok újrahasznosításával megóvhatók a természeti kincsek.

 * Érvényes az Európai Unió tagországaiban, valamint a hasonló jogszabályokkal rendelkező országokban.


