
Combination quarts

 Cal. C500 – Mod. JP1010-00E

Functies:
- Analoge tijd
- Digitale tijd
- Datum/weekdag
- Alarm
- Stopwatch 1/100/24 uur
- Dieptemeter 1 m tot 80 m  

 - Diepte-alarm
 - Duiktijd-alarm
 - Alarm bij te snel opduiken
 - Temperatuur meeting water/lucht
 - Duiklogboek 1-9
 - De laatste 4 dagen kunnen worden afgeroepen

Kroon
Tijd instellen

Knopf A
Stopwatch:
Start/Stop,
Temperatuur-
aanduiding oproepen

Watersensor

Knop C
Functiewisseling

Knop B
Stopwatch/
Nulzetting

Druksensor



GEBRUIKSAANWIJZING CAL. C500 (Verkorte uitvoering)

BELANGRIJK
Het gebruik en de accuratesse van dit Aqualand-horloge mag nooit gebruikt worden als vertrouwd moet worden op de 
alarmfunkties of gebruik van andere accurate meetinstrumenten de gezondheid en veiligheid van een persoon in gevaar zijn of 
hierdoor schade aan eigendom kan worden veroorzaakt.
Duikomstandigheden kunnen binnen zeer korte tijd dramatische veranderingen ondergaan en men dient voorzichtig in situaties
waarin zulke omstandigheden kunnen veranderen, wat zou kunnen resulteren in gevaar voor leven en eigendom.Het 
Aqualand-horloge is geen precisie-instrument en is slechts bedoeld algemene informatie te leveren over o.a. diepte en dient 
als aanvulling te worden beschouwd op meer accurate meetinstrumenten welke door iedere duiker gebruikt dient te worden. 
De funkties van dit horloge mogen niet gebruikt worden om de juiste procedures, zoals bv. bij decompressie, te bepalen.
Het Aqualand-horloge registreert alle dieptes in meters, niet in voet. Houdt hier rekening mee.
Het Aqualand-horloge is afgesteld om in zoet water te duiken. Duiken in zoet water geeft een andere waarde dan de actuele 
duikdiepte. Duiken is een zeer gevaarlijke activiteit dat slechts uitgevoerd mag worden door personen die hiervoor goed zijn
opgeleid en die in een goede lichamelijke conditie zijn.
Beperk uw duikgangen tot redelijke dieptes en lengtes die passen bij uw ervaring en lichamelijke conditie, en rekening 
houdend met eventuele wijzigende omstandigheden. Blijf te allen tijde bewust van de gevaren die door onjuiste decompressie 
kunnen optreden, zoals stikstof-narcose.
Voor het duiken dient u zich te vergewissen van de plaatselijke weersomstandigheden en duiklocatie. Controleer of uw 
uitrusting goed funktioneert. Duik nooit alleen. Volg altijd de duikregels.Houdt de batterijen weg van kinderen en baby's. 
Mocht een batterij worden ingeslikt raadpleeg meteen een arts.

INSTRUCTIES VOOR VEILIG DUIKEN
Dit produkt is een waterdicht horloge uitgerust met een analoge dieptemeter voor duiken. De dieptemeter funktioneert tot 
een diepte van maximaal 55 meter. De waterdicht is 200 meter. Om zeker te zijn van een correct gebruik dient deze 
gebruiksaanwijzing zorgvuldig te worden doorgelezen. Indien dit produkt wordt gebruikt om te duiken, dient u een goede
training te hebben gehad in veilig duiken en dient u de geleerde regels en aanwijzingen strikt uit te voeren voor uw eigen 
veiligheid. Duik altijd met het zgn "buddy system"., d.w.z. duik nooit alleen.
Wees ervan bewust dat dit produkt niet door een bevoegde instantie is getest. Gebruik van de duikfunkties en 
waarschuwingssysteem is beperkt als aanvulling op de exacte meetinstrumenten die iedere duiker dient te gebruiken.
De dieptemeter-indicatoren van dit produkt zijn gebaseerd op gebruik in zeewater (zwaarte 1,025). Als u dit produkt in 
zoet water wenst te gebruiken, dient u eerst een speciale zoet water-training te volgen. 
Om zeker te zijn van de accuratesse van dit produkt dient het niet te worden gebruikt buiten de voorgeschreven 
temperatuurscala tussen 10°C en 40°C.
De diepteweergave is beperkt tot 55 meter (180,4 ft). De waterdichtheid van dit produkt is betrouwbaar tot 200 meter 
(656,2 ft), maar wij adviseren gebruik van dit horloge voor niet-decompressie sportduiken tot dieptes van maximaal 30 meter 
voor eigen veiligheid. Vervangen van batterij. De batterij blijft funktioneren tot ongeveer 2 jaar na installatie. 
De levensduur van de batterij is echter afhankelijk van gebruik. Wij adviseren derhalve een vervanging van de batterij bij 
het Citizen Service Center indien u van plan bent langere tijd op vakantie te gaan.

WAARSCHUWING
Gebruik dit produkt niet in een heliumgas-omgeving. Gebruik dit produkt nooit in een heliumgas decompressie-kamer, 
waar het het produkt kan beschadigen.
Gebruik dit produkt nooit als vervanging voor een drukmeetinstrument.
Gebruik dit produkt nooit slechts als instrument om gevaarlijke situaties in het water te kunnen vermijden, of als hulpmiddel 
bij gevaarlijke situaties.
Vertrouw niet op de dieptemeter in meren boven een hoogte van 4.000 meter boven zeeniveau.

STOP GEBRUIK VAN DIT PRODUKT ONMIDDELLIJK, ALS
• het waarschuwingssysteem het volgende aangeeft:
• als het "fout-waarschuwings" systeem reageert (de secondewijzer loopt in 4-sec. stappen)
• als een onregelmatigheid optreedt (het horloge schakelt niet over in de duikmodus)
• als het batterijwaarschuwingssysteem reageert (de secondewijzer loopt in 2-sec. stappen)
• als ongebruikelijke dingen worden gesignaleerd bij gebruik van dit produkt:
• als het horloge stopt of de weergaven zijn onjuist
• als de weergaven een groot verschil vertonen met die van andere meet instrumenten.

VOORZICHTIG
• Vermijdt te snel duiken. Als de duiksnelheid hoger is dan 1 meter p/s zal de dieptemeter dit niet accuraat kunnen 
   aanwijzen. Stop of vertraag de snelheid.
• Vermijdt te snel opduiken. Indien de stijgsnelheid te hoog is (18 meter p/m voor de calibers 5810, 5811, 5861 en 
   5862; 9 meter p/m voor de calibers 5812, 5813, 5863 en 5864) zal het stijgalarm geactiveerd worden. 
• Gebruik dit produkt niet in een omgeving met extreme atmosferische druk en temperatuurswisselingen.
• Zorg voor extra training als dit produkt wordt gebruikt bij het duiken op grote hoogtes.

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)
• of het geluidssignaal goed klinkt
• het diepte-alarm 
• het produkt in duikmodus omschakelt
Schakel in de duikmodus kort voor het begin van de duikgang. Houdt het horloge 2 tot 3 minuten in het water voor de modus
wordt omgeschakeld als het temperatuurverschil tussen lucht en water groot is. 



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. 
Indien de secondewijzer in 4-sec. stappen beweegt dan is dit een foutmelding van de dieptemeter. Stop onmiddellijk 
het gebruik van het horloge.
Houdt er rekening mee dat de dieptemeter is ingesteld voor gebruik in zout water.
Bedien nooit de kroon of de knoppen in het water. Stoot het horloge niet tegen een rots of hard materiaal. Houdt er rekening
mee dat het geluid van het alarm moeilijk te horen is onder water i.v.m. de plaatselijke omstandigheden of de plaats van het 
horloge. Volg altijd de algemene regels voor veilig duiken. 
Het horloge schakelt automatisch terug in de normale tijdmodus als het meer dan 30 meter op een diepte van minder dan 1 
meter gehouden wordt.

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.
• Haal nooit de drukmeter uit elkaar en gebruik geen scherpe voorwerpen in de drukmeter om vuil te verwijderen. 
  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.

INSTELLEN VAN DE ANALOGE TIJD
Schroef eerst de kroon (rechtsonder) los en trek deze uit. Draai m.b.v. de kroon de wijzers in de juiste stand. Druk de kroon
weer in en schroef deze goed dicht. Het horloge loopt weer.

INSTELLEN VAN DE DIGITALE TIJD
Druk knop M (linksonder) totdat de funktie-aanduiding TME aangeeft. Houdt knop B (linksboven) gedurende een aantal
seconden ingedrukt totdat de seconden in het bovenste schermpje knipperen. Druk knop A (rechtsboven) in om de secondfen 
op 0 te zetten. Druk dan weer knop B in en de minuten gaan knipperen; stel deze in met knop A. Herhaal dit achtereenvolgens 
voor de uren, maand, datum, jaar en 12/24-uurs-aanduiding.
Cal.C50XDan weer knop B indrukken en het knipperen houdt op. Tijd en datum staan nu ingesteld.

INSTELLEN VAN HET ALARM
Druk knop M (linksonder) totdat de funktie-aanduiding ALM aangeeft. Houdt knop B (linksboven) gedurende enkele 
seconden ingedrukt. De uren gaan knipperen. Stel de juiste uren in met knop A (rechtsboven). Druk knop B opnieuw in: 
de minuten gaan knipperen. Stel deze met knop A in. Druk knop B in en het instellen van het alarm is beeindigd. 
Alarm aan- of uitzetten kan door middel van knop A.

STOPWATCH
Druk knop M (linksonder) totdat de funktie-aanduiding CHR aangeeft. Het starten en stoppen van de stopwatch wordt 
gedaan door het drukken op knop A (rechtsboven). Druk knop B (linksboven) om de stopwatch weer op 0 te zetten.
Voor het meten van de tussentijd drukt u knop A om de stopwatch te starten. Druk dan op knop B en de tussentijd wordt 
voor ong. 10 sec. aangegeven. Na 10 sec. loopt de stopwatch weer automatisch verder. Dit kunt u zo vaak u wilt herhalen. 
Om de stopwatch te stoppen drukt u op knop A. Daarna op B om deze weer op 0 te zetten.

DUIKFUNKTIE
Zodra de watersensor nat wordt, schakelt het display automatisch over op de duikfunktie. DIVE knippert in het bovenste 
display. Bij het duiken wordt de diepte (van 1 tot 80 meter) weergegeven in dit display. In het display wordt tevens de duiktijd 
en watertemperatuur (-5°C tot +40°) weergeven.
Bij te snel opstijgen, d.w.z. sneller als 9 m. per minuut, klinkt een alarm.

LOGBOEK
Druk knop M (linksonder) totdat de funktie-aanduiding LOG aangeeft. Met knop B (linksboven) kunt u de gegevens van de 
laatste 4 duikgangen opvragen. Per duik kan men dan met knop A (rechtsboven) 8 verschillende duikgegevens oproepen:
volgnummer duikgang – datum – max. diepte – duiktijd – starttijd – eindtijd – gemiddelde diepte – temperatuur.
Door de knoppen A en B tegelijk in te drukken worden alle gegevens gewist.

DIEPTEMETER
Voor het duiken kan het diepte-alarm en duiktijdalarm worden ingesteld. Druk knop M (linksonder) totdat de funktie-aanduiding 
DAL aangeeft. 
Houdt knop M ingedrukt totdat DIVE knippert. Druk knop B gedurende 2 sec. in: de diepte knippert. Stel deze in met knop A. 
Druk knop B wederom in en de alarm-frequentie knippert. Druk knop A om de frequentie in te stellen of het alarm uit (off) te 
schakelen. Druk wederom knop B in: het duiktijd-alarm knippert. Druk knop A in om deze in te stellen. Druk knop B wederom 
in om het instellen af te sluiten.

Waarschuwing: Het horloge mag voor service-doeleinden uitsluitend bij een CITIZEN Service-Center worden geopend!




