HV-MM karóra Használati útmutató

A HV-MM karóra felépítése
Az óra és annak szíja teljes egészében fémből készült, melyet a kopásállóság érdekében
vákuum-ionos eljárással kezeltek. Kerüljük az óra érintkezését a különböző oldó, maró,
hígítószerekkel és egyéb vegyszerekkel, ezek ugyanis a felület elszíneződését, károsodását
okozhatják, melyre a gyártó nem vállal garanciát.
Kerüljük az ütődést, leejtést, utóbbiak miatt keletkezett sérülésért vagy meghibásodásért a
gyártó nem válla garanciát.
Az óra nyitható fedéllel rendelkezik (a számlapot fedő üveg és kerete), a fedelet 6 óra
pozícióban lehet nyitni (szemből nézve alulról), így hozzáférhetünk a tapintható pontokkal ellátott
számlaphoz.
Az óra felhúzós szerkezettel lett szerelve, így az nem igényel elemet és elemcserét, ezzel
szemben napi szinten ajánlott felhúzni a pontos működés érdekében. A felhúzást csak mértékkel
szabad csinálni (napi 20 fordulat), a túlzott felhúzás, túlhúzás károsíthatja a szerkezetet,
meghibásodáshoz vezethet.
Óvjuk az órát az erős mágneses tértől, sugárzástól, ez pontatlan működést okozhat, továbbá
kárt tehet az óra szerkezetében.
Az óra cseppálló, ami nem jelent egyet a teljes vízálósággal! Kerüljük a vízben történő
használatot és az óra vízbe ejtését egyaránt. Ezek beázáshoz és meghibásodáshoz vezethetnek.

A HV-MM karóra használata, beállítása
 Tekerőgomb: Szemből nézve az óra jobb oldalán helyezkedik el, segítségével beállíthatjuk a
pontos időt, valamint felhúzhatjuk az órát.

 Idő beállítása: Óvatosan húzzuk ki a tekerőgombot ütközésig, ebben a pozícióban az óra
megáll, a gomb forgatásával be tudjuk állítani a pontos időt, miután ez megtörtént, óvatosan
nyomjuk vissza a tekerő gombot ütközésig, így az óra elindul.
 Idő leolvasása tapintással: Nyissuk fel a fedelet az órán, 6 óra pozícióban vagyis az órán
szemből nézve alulról. Az időt a számlapon lévő tapintható pontok segítségével, a
mutatókhoz viszonyítva tudjuk leolvasni. A 12 órát 3 tapintható pont jelzi, a 3, 6 és 9 órát 2
tapintható pont, a többi számot pedig egy ilyen pont jelzi. A tapintást óvatosan,
körültekintően végezzük! A mutatókat óvatosan tapintsuk ki, ne nyomjuk meg erősen, ez
ugyanis az mutatok elmozdulását, az óra elállítódását, rosszabb esetben a mutatók
deformálódását okozhatja, meghibásodást idézhet elő.
 Felhúzás: Az órát ajánlott a naponta egyszer felhúzni a pontos működés érdekében. Ezt a
tekerő gombbal tehetjük meg. A tekerőgombot (az órát szemből nézve) felfelé, az óra
járásával elletétes irányba kell tekerni, benyomott pozícióban. 20 fordulatnyit tekerjünk,
kerüljük a túlhúzást!
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