SEIKO 5M62 & 5M63 KULLANIM KLAVUZU
•

Saatinizin kalibre numarası
Saatinizin kalibre numarasını görmek için kasa arkasına
bakın. Sağda gösterildiği üzere, saatinizin kalibre numarası
4 basamaklıdır.Bu kullanım kılavuzu 5M62 ve 5M63
kalibre numaralarının bilgilerini içerir.

1. Saat tamamiyle durduğunda veya
saniye kolu 2 saniye aralıkla hareket
ediyorsa, saati her iki yöne doğru
saniyede 2 kez olacak şekilde
sallayın.

2. 250 sallama (5M62 / 5M63) 1 günlük rezerv sağlar. Saniye kolu 1 saniye aralıkla hareket
etmeye başlar.
• Saati 2 günlük rezervi olana dek sallamanızı tavsiye ederiz. Ek olarak olarak 200 – 250
sallama, toplam 450 – 500 civarında sallama (5M62 / 5M63), 2 günlük rezerv sağlar.
3. Saati kolunuza takın.
Not :
1. Saati ful olarak şarj etmek gerekmez, kolunuzdayken otomatik olarak şarj olur.
2. Saat tamamiyle durduktan sonra 1 seneden fazla ellemeden bırakılırsa, yukarıda 2.
maddedeki şekilde sallansa bile saniye kolu normal olan 1 saniyelik hareketini
yapmayabilir. Bu durumda, saati saniye kolu normal hareketine dönünceye dek sallamaya
devam edin.

•

Yukarıdaki resim, güç rezervi ile sallama sayısı / yürüyüş mesafeniz arasındaki ilişkiyi
gösteriyor. Esas güç rezerv miktarı kişiden kişiye değişir.

•

Saniye kolu normal hareketine, 5,10,20 veya 30 saniye geçtikten sonra ulaşır.

Not :
• Saniye kolunu kolay okuyabilmek için, saniye kolu 12’deyken düğmeye basın.
• Güç rezervini kontrol etmek için, hemen tekrar düğmeye basabilirsiniz. Üçüncü kez
bakmak için düğmeye tekrar basmadan önce saniye kolunun normale dönmesini
bekleyin.
• Saniye kolu 2 saniyelik aralıklarla hareket ediyorsa güç rezervi azalmış demektir ve ibre
fonksiyonel değildir.
• Saati şarj ettikten sonra saniye kolu hemen normal hareketine başlamayabilir, bu yüzden
10 – 15 dakika geçtikten sonra tekrar kontrol ediniz.
KINETIC E.S.U ’NUN FUL OLARAK ŞARJ EDİLMESİ
•

KINETIC E.S.U ful olarak şarj edildiğinde, saat maximum 6 ay (5M62 / 5M63) şarj
edilmeden kullanılabilir.

ENERJİ BİTİMİNİN ÖNCEDEN UYARILMASI FONKSİYONU
•

Saniye kolu normal olan 1 saniyelik hareketinin yerine 2 saniyelik hareketi yapmaya
başladığında saat 24 saat içinde duracak demektir. Bu durumda, saati şarj etmek için her
iki yöne sallayın.
* Saniye kolu 2 saniyelik aralıklarla hareket etse bile saat doğru zamanı göstermeye
devam eder.

HEMEN BAŞLATMA FONKSİYONU
•
•
*
*
*

•

Saatin durmasından uzun zaman geçtiyse, sadece birkaç sallamayla tekrar
çalıştırabilirsiniz.
Bu fonksiyon, saat 1 yıldan az bir süre durmuşsa geçerlidir.
Bu fonksiyon çalıştırıldığında saniye kolu 2 saniyelik aralıklarla çalışmaya başlar. Saati şarj
etmek için her iki yöne sallayın.
Saniye kolu normal olan 1 saniyelik hareketine başladıktan sonra saati kolunuza takın,
kendi kendine şarj eder.
Saniye kolu 2 saniyelik aralıklarla hareket etse bile saat doğru zamanı göstermeye devam
eder.

