
             Cal. C900 – Mod. JP3040-59E

Knop A: 

Barometer sensor

Kroon

Functies:
- Quarts        - Dag/Datum        - Dieptemeter   - Thermometer
- Hoogtemeter, Barometer        - Stopwatch 1/100/24uur                     - Dualtimet    - Batterij 2 jaar
- Dag-alarm        - Duikdiepte-alarm                               - Alarm max.duiktijd, duikdiepte
- Laad-indicatie                            - Decompressie-alarm                         - Tussentijdfunctie

  Combination quarts

       Knop M: 

Knop B: 

       Watersensor

      Druksensor



Gebruiksaanwijzing CAL. C900 (Verkorte uitvoering)

MODI WISSELEN
• Druk knop M, de Modi wisselen in volgende volgorde:
  tijd/kalender (of seconden), alarm, chronograaf, duik-protocol, duik-alarm
  en hoogte-protocol
• Druk knop M gedurende 2 sec. Het horloge schakelt in de functie van de hoogtemeter.
• Duikt u met het horloge in het water, schakelt het horloge in de duikfunctie.

DIGITALE TIJD/DATUM INSTELLEN
• Druk knop B gedurende 3 sec. De seconden knipperen. 
  Druk knop A om de seconden op "00" terug te zetten.
• Druk knop B, de minuten knipperen. 
  Druk knop A om de minuten in te stellen. 
  Voor een snel vooruit lopen, knop A gedrukt houden.
• Druk knop B, het  uur knippert. 
  Druk knop A om de uren in te stellen.
  Let op de A of P als aanduiding voor AM (ante meridiem)
  of  PM (post meridiem) als u zich in de 12-uur modus bevindt.
• Druk knop B, de maandaanduiding knippert.
  Druk knop A om de maand in te stellen.
• Druk knop B, de datum knippert.
  Druk knop A om de datum in te stellen.
• Druk knop B, het  jaar knippert.
  Druk knop A om het jaar in te stellen.
  De eeuwigdurende - kalender corrigeert automatisch t/m het jaar 2099.
• Druk knop B, 12H/24H knippert.
  Druk knop A om een keuze te maken tussen  de 12 uur- / 24 uur-aanduiding.
• Druk knop B, om de instelling van de digitale tijd en datum af te sluiten.

OPMERKING
  In de tijd/kalender-modus, kan het onderste display, door knop A kort  te drukken 
  zo worden vervanderd dat het display de seconden en de kalender kan aanduiden. 
  Druk knop A gedurende 2 sec. dan verschijnt de temperatuuraanduiding.
  Om naar de secondenaanduiding terug te keren, drukt u opnieuw kort knop A.
  
AANDUIDING LUCHTDRUK EN TEMPERATUUR
• Druk knop A gedurende 2 sec. in het bovenste display wordt de luchtdruk
  en in het onderste display de temperatuur aangeduid.

ANALOGE TIJD INSTELLEN
• Door de kroon linksom te draaien, schroeft u deze los. 
  Trek de kroon uit, zodat de secondewijzer op 12:00 stopt.
• Draai aan de kroon, om de tijd in te stellen, zet deze 1 minuut voor de digitale tijd 
  en druk dan bij overeenstemming van de secondenaanduiding de kroon terug in de basispositie.
  Beide secondenaanduidingen stemmen nu overeen. 
  Belangrijk: Na het instellen van de wijzers altijd de kroon weer terug drukken in de basispositie en vast schroeven 
  door de kroon rechtsom te draaien.

DAGALARM INSTELLEN
• Druk knop M, om de aanduiding op de alarmmodus te zetten.
• Druk knop B gedurende 3 sec, de uuraanduiding knippert en de 
  ON / OFF- aanduiding geeft ON aan. 
• Druk knop A om de uren in te stellen.
  Let op de 12 uur- / 24 uur-aanduiding.
• Druk knop B de minuten knipperen.
  Druk knop A om de minuten in te stellen. 
• Druk knop B, om de instelling af te sluiten.
• Druk knop A nog in de alarmmodus
  om het  alarm te activeren of te deactiveren (ON/OFF).

GEBRUIK VAN DE  CHRONOGRAAF
• Druk knop M om de aanduiding op de chronograafmodus CHR te zetten.
  Het  bovenste  display duidt  "0" uren en "00" minuten aan. 
  Het onderste display duidt  "00 " seconden en "00 1/100" seconden aan.
  (Dit wordt alleen aangeduid, als de chronograaf eerst op nul is gezet).
• Druk knop A om de tijdmeting te starten en weer te stoppen.
• Druk knop B nadat de tijdmeting is gestopt om de aanduiding weer op nul terug te zetten.
• Druk knop B bij lopende tijdmeting voor een tussentijd.

 



DUIK-GEHEUGEN OPROEPEN
  Tot en met  4 duiken kunnen in het geheugen worden opgeslagen.
• Druk knop M om de modusaanduiding op de modus Duikgang-registratie „D.log“ te zetten.
• De eerste cijfers, die worden aangeduid, geven drei seconden lang het duikgangnummer (boven) zoals 
  maand en dag (onder) van de laatste duikgang aan. Het duikgangnummer heeft altijd betrekking op de datum.
  Bijvoorbeeld: 1.10.01 duikgang 1+2; 2.10.01 duikgang 1; 4.10.01 duikgang 1 Opgeteld 4 duikgangen die zijn 
  opgeslagen in het geheugen, echter numeriek  slechts met 1 of 2 worden  aangeduid.
  Daarna wisselt de aanduiding:
  In het bovenste display op de starttijd van de laatste duikgang. In het onderste display op de duikdatum van de laatste duikgang. 
• Als knop A wordt gedrukt, wordt de max. diepte (boven) en de duiktijd (onder) aangeduid.
• Druk knop A opnieuw dan wordt de gemiddelde diepte van de laatste duikgang (boven) en de laagste watertemperatuur 
  van de laatste duikgang (onder) aangeduid.
• Druk knop B voor een keuze van de overige duikgangen en roep de gegevens op, zoals eerder beschreven. 
• Druk knop A+B gelijktijdig gedurende 2 sec. Alle duikgegevens worden gewist.

DUIKALARM INSTELLEN
• Druk knop M om de modusaanduiding op de modus duikalarm (D.A.L.) te zetten.
  Het bovenste display duidt nu de instelling van het dieptealarm en het onderste display de instelling 
  van het duiktijdalarm aan.
• Druk knop B gedurende 3 seconden, de diepteaanduiding begint te knipperen het onderste display geeft aan hoe
  vaak tijdens het duiken het dieptealarm moet overgaan.
• Druk knop A om de instelling van het dieptealarm in 1 meter- stappen te veranderen. 
  Voor een snel verstellen, knop A gedrukt houden.
• Druk knop B en de aanduiding "Aantal keren dat het duikalarm moet overgaan" zal knipperen. 
• Druk knop A om het alarm op On/OF te zetten en tussen 1-5 herhalingen een keuze te maken. 
• Druk knop B, de aanduiding in het onderste display wisselt naar het duiktijdalarm.
• Druk knop A om de duiktijd in stappen van 5 min. te verhogen. 
  Het maximum is 95 minuten. 
• Druk knop B om het instellen van het duikalarm te beëindigen. 
• Druk knop M om naar de modus tijd/kalender terug te keren.
  Alarmmonitor
• Wordt knop A in de duikalarmfunctie gedrukt, gaat de alarmtoon gedurende 5 sec. 

HÖOGTE-GEHEUGEN OPROEPEN
  Tot en met 6 plaatsen met gegevens zoals tijd en hoogte worden opgeslagen in het geheugen.
• Druk knop M om naar de modusaanduiding op de modus hoogte-registratie „A:log“ te zetten.
• Druk knop B met ieder drukken wisselt het nummer van het meetpunt beginnend bij 1-6 met het oudste, 
  in het geheugen, opgeslagen meetpunt.
• Wordt knop A gedrukt, wordt het punt-nr.(boven) en de datum van aankomst (onder) aangeduid.
• Druk knop A opnieuw, wordt de tijd van aankomst (boven) en de datum van aankomst (onder) aangeduid.
• Druk knop A opnieuw, wordt de hoogte en luchtdruk (boven) en de temperatuur (onder) aangeduid.
• Druk knop A opnieuw, wordt het hoogteverschil (boven) en het  temperatuurverschil (onder) aangeduid.
• Druk knop B om een keuze te maken tussen meerdere meetpunten en roep de gegevens op, zoals eerder beschreven.
• Druk knop A+B gelijktijdig gedurende 2 sec. Alle hoogtemeetpunten worden gewist.

DUIKFUNCTIE
• De watersensor schakelt automatisch vanuit iedere functie, behalve  vanuit de  chronograafmodus, in de duikmodus. 
  De duiker krijgt volgende aanduiding:
  Bovenste display: duikdiepte
  Onderste display: duiktijd
• Druk knop A tijdens het duiken, krijgt de duiker volgende aanduiding:
  Bovenste display: max. duikdiepte 
  Onderste display: laagste watertemperatuur
• Het alarmsignaal voor te snel opduiken gaat automatisch over, wanneer de snelheid om op te duiken 1,5 meter 
  binnen10 seconden wordt overschreden.
• Druk knop M gedurende 2 sec. om de duikmodus in de tijdmodus terug te zetten.

HOOGTEMETERFUNCTIE
• Druk knop M gedurende 2 sec. het horloge schakelt in de hoogtemeterfunctie. 
  Uitzondering, indien het horloge in de chronograaf-functie staat. 
  De bergwandelaarr krijgt volgende informatie:
  Correctie van de hoogte
• Druk knop B om de richting van de cororectie, naar boven of naar beneden, te kiezen.
• Druk knop A om de hoogte te corrigeren. Ieder drukken is een verandering in stappen van 5 meter.
  De correctie van de hoogte is binnen een bereik van –300 m. tot +6300 m. mogeljjk.
• Druk knop M het horloge schakelt in de voortdurende hoogtemeting. 
• Druk knop B, de aanduiding wisselt naar de luchtdrukmeting.
• Druk knop B gedurende 2 sec.,de aanduiding wisselt naar de temperatuurmeting.
• Druk knop A gedurende 2 sec., de gegevens van een meetpunt worden opgeslagen in het geheugen.

Verdere informatie ontneemt u alstublieft de originele gebruiksaanwijzing.

Voor het duiken of bergbeklimmen, leest u alstublieft. de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen in de originele gebruiksaanwijzing, die bij aankoop
HN C900 / 0312-1


