
Datumaanduiding

Kroon

24-Uur aanduiding
Sec. aanduiding

Cal. B877 Mod. BJ5130-58L

Funktionen:
- Eco-Drive aandrijving   - 24-Uur aanduiding
- 180  Dagen gangreserve                       - Geschroefde kastbodem
- Ti+IP titanium kast en band    - Veiligheidssluiting
- Saffierglas    - 10 Bar waterdicht



• Voor gebruik van het horloge
• Controleer eerst of de secondenwijzer in secondenstappen loopt. Is dit niet het geval, moet het horloge eerst 
  worden opgeladen. Duur om op te laden: ca. 1 uur tot het in secondenstappen loopt.
  Verdere tijden om op te laden, vindt u in de tabel van de gebruiksaanwijzing.

TIJD / DATUM INSTELLEN
• Trek de kroon uit in de 2. positie, wanneer de sec.wijzer de 60 secondenmarkering heeft bereikt.
• Door de kroon linksom te draaien, worden de wijzers voor en door de kroon rechtsom te draaien terug gezet.
  De correcte tijd wordt  middels de 24-uuraanduiding en minutenaanduiding ingesteld.
  De uurwijzer loopt parallel mee, wordt echter vervolgens samen met de datumaanduiding ingesteld.

UURAANDUIDING en DATUM INSTELLEN
• Druk de kroon terug in de 1. positie.
• Door de kroon linksom te draaien, wordt de datumaanduiding ingesteld.
• Door de kroon rechtsom te draaien wordt de uurwijzer correct ingesteld.
  Let op de datumwissel, daar deze onafhankelijk van de uuraanduiding is. 
• Druk de kroon terug in de basispositie.
  De datumsaanduiding werkt met 31 dagen, dit betekent, in maanden 
  met minder dan 31 dagen moet een handmatige correctie worden voorgenomen.
     
TWEEDETIJD INSTELLEN
• Trek de kroon uit in de 1. positie
• Door de kroon rechtsom te draaien wordt de uuraanduiding ingesteld.
  Deze kan alleen vooruit worden gezet.  
  Kies de gewenste plaatselijke tijd.
  Omdat de datumsaaanduiding met de uuraanduiding is gekoppeld, moet vermoedelijk
  ook de datum worden gecorrigeerd.
• Druk de kroon terug in de basispositie.
  Met de 24-uurwijzer wordt nu de hometijd aangeduid, met de uurwijzer wordt de tweedetijd oftewel plaatselijke tijd
  aangeduid.  
  Let op! De datum verandert met de hoofdklok

WAARSCHUWING
• De secondenwijzer springt in een rhytmus van 2 seconden: 
  de accu moet worden opgeladen. Het horloge heeft licht nodig.

TIJD OM OP TE LADEN 
Van stilstand tot lopen in 1 Sec.- Interval. 
Verlichting 500 Lux                              =  22 uur
TL-buis 30 Watt met 20 cm. abstand  =  11 uur 
Daglicht                                                =  1 uur
Wordt het horloge gedragen of op een lichte plaats neergelegd
dan heeft het altijd voldoende energie.
Is het horloge compleet opgeladen heeft het een gangreserve van 6 maanden.

Verdere informatie ontneemt u alstublieft de originele gebruiksaanwijzing. 
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Gebruiksaanwijzing CAL. B877 (Verkorte uitvoering)


