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Voor het gebruik van het horloge 

Controleer het calibernummer op de achterkant van het horloge. Deze gebruiksaanwijzing verklaart het gebruik 

van horloges met de calibernummers 2500, 2502, 2512, 5502, 5503, 5512, 6008 en 6018. 

 

Bijzonderheden van het horloge 

Enkele horloges hebben de volgende bijzonderheden: 

1. Registerring. Deze is zeer belangrijk om de duiktijd te controleren. Deze ring kan alleen tegen de wijzers van  

   de klok in worden gedraaid. 

2. Schroefbare kroon met dubbele 0-ring. Deze bijzondere kroon is voorzien van een dubbele 0-ring met drie  

   waterdichte pakkingen. Daardoor wordt de lucht- en waterdichtheid gegarandeerd. 

3. Decompressietabel op de band (bij enkele modellen) 

4. Heliumgas-isolering (bij het professionele duikhorloge type cal. 5503). Het gebruik van heliumgas voor de  

   isolatie verhoogt de drukweerstand voor een nog veiliger duiken. De harde, sterke schroefsluiting met de  

   gefixeerde glasring garandeert zelfs volledige veiligheid, ook in zeer onverwachte gevallen, waarin helium  

   door de pakringen zou kunnen ontsnappen. 

 

Instellen van het horloge 

Afhankelijk van het model kan de kroon van het horloge anders zijn dan op de afbeelding te zien is. De bediening 

blijft echter hetzelfde. De kroon van dit horloge is voorzien van een schroefsluiting en dient tegen de klok in te 

worden gedraaid om te ontgrendelen en om tijd en datum te kunnen instellen. Schroef de kroon niet los als het 

horloge in het water is of nat is. 

Om de tijd in stellen dient u de kroon los te schroeven en dan in de 2e positie uit te trekken. Draai de kroon om 

de minuten- en urenwijzer in te stellen. Druk de kroon weer in en schroef deze dan vast. 

Om de kalender in te stellen draait u de kroon los en trek deze in de 1e positie uit. Draai de kroon met de wijzers 

van de klok mee om de weekdag in te stellen. Draai dan de kroon tegen de wijzers van de klok in om de datum 

inte stellen. Druk de kroon in en schroef deze vast. 

Stelt dag en datum niet tussen 9 uur ‘s avonds en 4 uur ‘s morgens in, aangezien de dag en datum dan niet correct 

wisselen.  

 

Registerring 

De registerring is een eenvoudig maar zeer nuttig hulpmiddel om de duiktijd vast te stellen, waarmee het 

mogelijk is te bepalen hoeveel tijd reeds is vergaan en hoeveel tijd er nog over is. Draai de ring tegen de wijzers 

van de klok in; met de wijzers mee is niet mogelijk.  

Voor het bepalen van de verstreken tijd zet u het driehoekje op de ring gelijk met de minutenwijzer van het 

horloge. U kunt dan steeds in een oogopslag zien hoeveel tijd verstreken is. 

Voor het bepalen van de resttijd zet u het driehoekje op de door u vastgestelde eindtijd. U kunt nu steeds zien 

hoeveel tijd u nog te gaan heeft. 

De registerring kan naast het duiken nog voor andere aktiviteiten worden gebruikt, zoals bv. parkeertijd. 

 



Decompressietabel 

Of opstijgen aan de oppervlakte zonder decompressietijd mogelijk is ligt aan zowel de bereikte diepte als de 

reeds afgelopen duiktijd. Deze waarden worden de „No Decompression Limits“ genoemd. Deze zijn gebaseerd 

op de American Navy Diving Manual (1985) en zijn op de band van dit horloge afgedrukt (niet bij alle 

modellen). Gebruik deze waarden slechts als richtlijn. Deze waarden zijn eveneens afhankelijk van de eigen 

lichamelijke conditieen andere individuele gewoontes. 

Voorbeeld: Als een duiker zicht op een diepte van 21 meter voor maximaal 50 minuten heeft opgehouden, mag 

hij zonder decompressiepauze opstijgen. 

 

Checklist voor het duiken 

Controleer of .... 

- de kroon goed is dichtgeschroefd 

- of er krassen of scheuren op de band of glas te zien zijn 

- of het horloge goed aan de band vastzit 

- of de registerring goed kan ronddraaien (tegen de klok in) 

- of tijd en datum correct zijn ingesteld 

- of de secondewijzer goed funktioneert (laat de batterij in een Citizen Service Center vervangen als de  

  secondewijzer in stappen van 2 sec. loopt) 

 

Checklist tijden het duiken 

Controleer of de wijzers normaal bewegen. Indien de secondewijzer in 2 sec. stappen beweegt moet de batterij 

vervangen worden. Stop onmiddellijk het gebruik van het horloge en laat de batterij z.s.m. vervangen bij een 

Citizen Service Center. 

Bedien nooit de kroon of de knoppen in het water. Stoot het horloge niet tegen een rots of hard materiaal.  

Volg altijd de algemene regels voor veilig duiken.  

 

Na het duiken 

- Blijf voldoen tijd boven water tussen de duikgangen in. Dit om de zgn. caissonziekte te vermijden. Dit geldt  

  ook voor duikers die te snel na een duikgang met het vliegtuig reizen. 

- Was het horloge met zoet water met de kroon goed dichtgeschroefd. Was het zeewater, modder en/of zand  

   goed weg en droog het goed met een droge zachte doek. Gebruik alleen zoet water. Als het vuil niet  

   verwijderd kan worden raadpleeg dan een Citizen Service Center. 

- Laat nooit chemicalien in aanraking met het horloge komen. 

 

Batterij 

De batterij die zich in het horloge bevindt is voor de aankoop reeds gebruikt in de fabriek om het horloge te 

testen. Hierdoor kan het gebeuren dat de batterij voor de berekende levensduur van 3 jaar (Cal. 6008, 6018) of 5 

jaar (Cal. 2502, 2512, 5502, 5503, 5512) al vervangen dient te worden. Als de batterij bijna op is begint de 

secondewijzer zich in stappen van 2 sec. te bewegen. Indien uw horloge een merk heeft „next date the battery 

should be changed“ raden wij u aan dit voor de genoemde datum te doen. 

Laat het wisselen van de batterij over aan de vakman. Wendt u zich daarvoor aan een vakhandelaar of aan het   

CITIZEN Service Centre. Bij de batterijwissel dient tegelijk gecontroleerd te worden op waterdichtheid en een    

onberispelijke funktie van alle onderdelen. Indien noodzakelijk wordt het dichtingsmateriaal vervangen. Door 

een batterijwissel worden de opgeslagen gegevens uit het geheugen gewist. Het bewaren van een lege batterij in 

het horloge kan leiden tot schade door uitlopend elektrolyt. Indien u van plan bent het horloge langere tijd in het 

buitenland te gebruik, is het aan te bevelen voor de reis de batterij te laten vervangen, daar dit in het buitenland 

misschien niet mogelijk is. Zowel de batterijwissel als ook de inspektie van de onderdelen valt buiten de garantie 

en is voor de eigenaar van het horloge met kosten verbonden. 

 

Service/inspectie 

Een hoogwaardig waterdicht horloge heeft regelmatig een inspektie nodig om een hoge kwaliteit te bewaren. Laat 

uw horloge daarom regelmatig door het Citizen Service Centre inspecteren. Wendt u zich met alle belangrijke 

vragen en/of problemen aan de juwelier of aan het Citizen Service Centre.  

 

 


