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IA  IB * Kinnikeeratava kroonnupuga mudelid:
IA Algasend (kinni keeratud, välja tõmbamata)
IB Neutraalasend (lahti keeratud, välja tõmbamata)

Näit ja funktsioonid

Kuufaaside näit
Tunniosuti
Minutiosuti
Sekundiosuti
Kuupäevanäidik

3 asendiga kroonnupp:

 I Puhkeasend (kinni keeratud*, välja tõmbamata)
 II Kuupäevaseadmisasend (lahti keeratud*, pooleldi välja tõmmatud)
 III Kellaaja seadmise asend (lahti keeratud*, täielikult välja tõmmatud)
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Õnnitleme!
Palju õnne maailma ühe tunnustatuma kellatootja, Šveitsi päritolu CERTINA® kella valimise puhul! Hoolikalt konstrueeritud ja disainitud kell on valmistatud 
üksnes kõrgeima kvaliteediga materjalidest, mis kaitsevad seda löökide, temperatuurikõikumiste, vee ja tolmu eest, ning kell vastab ka DS-kontseptsioonile.

See kasutusjuhend kehtib CERTINA® kvartskelladele, millel on PRECIDRIVE F05.441 mehhanism. Teabe PRECIDRIVE’i kella seadistamise ja kasutamise kohta 
leiate allpool.

Kella täpse ja laitmatu töö tagamiseks paljude järgnevate aastate jooksul soovitame kasutusjuhendi juhised hoolikalt läbi lugeda ja neid järgida.

DS-kontseptsiooni (Double Security – topeltturvalisus) iseloomustavad järgmised omadused:
– väga suur löögikindlus,
– ülivastupidav safiirkristall,
– tihend kroonnupu sees ja tihend üleskeeramisvõlli ümber, mis tagavad kella veekindluse ka siis, kui kroonnupp on välja tõmmatud asendis,
– korpuse tugevdatud tagakülg.

Seadistamine
Kinnikeeratava kroonnupuga mudelid
Veelgi suurema veekindluse tagamiseks on mõned mudelid varustatud kinnikeeratava kroonnupuga (6). Kellaaja või kuupäeva seadmiseks tuleb 
kroonnupp (6) esmalt asendisse IB lahti keerata ja alles seejärel tõmmata välja asendisse II või III.
Oluline! Kella veekindluse tagamiseks tuleb kroonnupp iga käsitsemiskorra järel alati tagasi kinni keerata. Vee all pole kroonnuppu (6) 
soovitatav käsitseda.

Kellaaja seadistamine
• Tõmmake kroonnupp (6) asendisse III ja keerake edasi- või tagasisuunas, kuni kuvatakse soovitud kellaaeg.
• Lükake kroonnupp (6) tagasi asendisse l (ja keerake uuesti kinni, kui teil on kinnikeeratava kroonnupuga mudel).

Kuufaaside näidu seadistamine
• Tõmmake kroonnupp (6) välja asendisse II.
• Keerake kroonnuppu (6) tagasisuunas, et seadistada kuufaaside näit.
• Lükake kroonnupp (6) tagasi asendisse l (ja keerake uuesti kinni, kui teil on kinnikeeratava kroonnupuga mudel).

Kuupäeva kiirkorrigeerimine
• Tõmmake kroonnupp (6) välja asendisse Il. Sekundiosuti (3) jätkab liikumist.
• Keerake kroonnuppu (6) edasi, kuni jõuate soovitud kuupäevani. 
• Lükake kroonnupp (6) tagasi asendisse l (ja keerake uuesti kinni, kui teil on kinnikeeratava kroonnupuga mudel).

Näpunäide kella sünkroonimiseks
Sekundiosuti (3) sünkroonimiseks ametliku kellaajasignaaliga (raadio/TV/Internet) tõmmake kroonnupp (6) välja asendisse III; sekundiosuti (3) peatub.  
Kui kõlab helisignaal, lükake kroonnupp (6) tagasi algasendisse I. 



Quartz PRECIDRIVE MOON PHASE 

  

WWW.CERTINA.COMWWW.CERTINA.COM 364_ET / 06.18 364_ET / 06.182/3 3/3

Tehniline teave
Üleskeeramine
Kvartskelli pole vaja üles keerata.

PRECIDRIVE
CERTINA® kvartskellad PRECIDRIVE paistavad silma kvartsi võrreldamatu täpsusega, ent samuti temperatuurikõikumiste kompenseerimise poolest 
(termokompensatsioon), lisaks on need niiskuskindlad. See võimaldab neil saavutada täpsuse +/-10 sekundit aastas (tavapärastes kasutustingimustes).

Tööea lõppemise funktsioon
Kui sekundiosuti hüppab iga nelja sekundi järel, annab kell teile teada, et patarei tööiga on lõppemas ja peagi tuleb patarei välja vahetada.

Hoidmine ja hooldamine
Soovitame kella puhastada regulaarselt pehme riidelapi ja leige seebiveega (välja arvatud nahkrihm). Kui kell on olnud soolases vees, loputage seda puhta 
joogiveega ja laske täielikult kuivada.

Ärge jätke seda kohta, kus see võib kokku puutuda suurte temperatuurikõikumiste või niiskusega, otsese päikesekiirguse kätte ega tugevate magnetväljade 
lähedusse. 

Soovitame lasta kella iga 3–4 aasta järel CERTINA® esindaja või edasimüüja juures üle vaadata. Et saada laitmatu hooldusteenindus ja tagada garantii 
kehtimajäämine, konsulteerige alati CERTINA® heakskiidetud esindaja või edasimüüjaga.

Kui teil pole plaanis kella mitu nädalat või kuud kanda, soovitame seda hoida nii, et kroonnupp on tõmmatud välja asendisse III. See katkestab mootori 
elektritoite, pikendades seetõttu oluliselt patarei tööiga.

Patarei väljavahetamine
CERTINA® kella PRECIDRIVE autonoomsus kestab tavaliselt rohkem kui kaks aastat pidevat kasutamist. Kui patarei on tühjaks saanud, peab CERTINA® 
heakskiidetud esindaja või edasimüüja selle viivitamatult välja vahetama.

Patarei tüüp: hõbeoksiid-tsink-tüüpi nööppatarei, 1,55 V, nr 371, SR 920 SW.

Kvartskellade kogumine ja käitlemine nende tööea lõpulejõudmisel*
 See sümbol näitab, et seda toodet eri tohi visata olmejäätmete hulka. See tuleb tagastada heakskiidetud kogumispunkti. Niimoodi toimides  

aitate kaitsta keskkonda ja inimeste tervist. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusvarasid.

 * Kehtib EL-i liikmesriikides ja riikides, kus kehtivad vastavad õigusaktid.


