
1 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PULSAR KARÓRÁHOZ 

(Cal.: VD57;  Ref.: PM3…) 

 

       

Időkijelzés: óra – perc – másodperc 

Dátumkijelzés 

Stopperfunkció 

 

A pontos idő beállítása: 

Húzza ki a koronát a második pozícióba, amikor a 

másodpercmutató épp a 12 órára mutat. Ekkor az 

óra megáll. 

Állítsa be a korona forgatásával a pontos időt úgy, 

hogy ügyeljen a délelőtt-délutáni pozícióra. Ha a 

mutatókat egyszer körbehajtja és a naptár vált, 

akkor délelőtti, ellenkező esetben délutáni időt 

jeleznek a mutatók.  

 

A naptár beállítása: 

Húzza ki a koronát az első pozícióba. Állítsa be az aktuális dátumot. Nyomja vissza a koronát 

alaphelyzetbe. 
 

Figyelem: ne állítsa a dátumot este 9 és hajnal 1 óra között, mert ez a szerkezet 

meghibásodásához vezethet! 
 

A stopper használata: 

A stopper maximum 60 percig mér 0,1 másodperc felbontásban. A 12 óránál lévő kis kör 

mutatja a másodperc törtrészét, a 6 óránál lévő kis körben az eltelt másodperceket, a 9 óránál 

lévő kiskör pedig az eltelt perceket lehet leolvasni. 

 

„A” gomb: a korona feletti (2 óránál) 

„B” gomb: a korona alatti (4 óránál)  

 

A stoppert az „A” gombbal indíthatja, illetve állíthatja meg. 

Mérés után a „B” gomb megnyomására állnak vissza a mutatók az alaphelyzetbe (nullázási 

funkció). 

 

Részidő mérése: Indítsa el a stoppert az „A” gombbal, majd a kívánt pillanatban nyomja meg 

a „B” gombot. A mutatók megállnak és jelzik a részidőt, de a stopper változatlanul méri az 

elindítás óta eltelt időt. Állítsa meg a mérést az „A” gombbal. A „B” gomb egyszeri 

megnyomásával leolvashatja a teljes mérés idejét, majd ismételt megnyomásával nullázhatja a 

stoppert. 

 

Mutatók nullázása elemcsere vagy elállítódásuk esetén: 

Húzza ki a koronát a második pozícióba. A „A” gomb ismételt megnyomásával állítsa a 12 

óránál lévő kimutatót függőleges állapotba. A „B” gombbal pedig a 6 és a 9 óránál lévő 

mutatókat pozícionálhatja a megfelelő állásba. Ha a gombot lenyomva tartja, akkor a mutatók 

gyorsabban haladnak. Ha készen van, állítsa vissza a koronát az eredeti pozícióba. 
 

Kérjük, olvassa el és tartsa be a mellékelt jótállási füzetben leírtakat is! 
 

Importálja és forgalmazza: TMC Kft. Budapest, 1134, Csángó u.4/B 


