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GEBRUIKSAANWIJZING Cal. F900 
 

 
 
 
 
 
       

 
 
Algemene informatie 
 
• Controleer eerst of de secondewijzer in secondenstappen loopt.   
  Is dit niet het geval, moet het horloge eerst worden opgeladen. 
  Tijden om op te laden, vindt u in de tabel van de gebruiksaanwijzing. 
 
BASISINSTELLING (NULZETTING) 
 ( Uur- en min.- wijzer: 12H; Dual-Time: 24:00; Datum: 31/1; Weekdag: zondag) 
• Trek de kroon uit in de eerste positie, draai de modus-aanduiding op CHR en trek de kroon dan uit in de tweede  
   positie. 
  Sec.-, functiewijzer en de Dual-aanduiding lopen op 0 
• Druk knop A tot uur - en minutenwijzer beginnen te lopen, vervolgens loopt de functiewijzer en de datum wisselt. 
  Als de basisinstelling klopt, de kroon in de eerste positie terug drukken en de functiewijzer op TME zetten. 
• Druk de kroon terug in de basispositie 0 
  Het horloge stelt zich in op de actueel opgeslagen tijd. 
   
  Als de basisinstelling niet klopt: 
• Druk knop A, de functiewijzer maakt een demobeweging en kan samen met de datum worden ingesteld. 
  Draai de kroon, functiewijzer en datum lopen synchron. Weekdag op zondag, datum op 31/1 zetten. 
• Druk knop A, om een keuze te maken voor de volgende aanduiding die moet worden ingesteld. 
  Volgorde: 
  functiewijzer / datum -> dual-time -> uur en minuut -> seconde -> (terug naar het begin) 
  Door aan de kroon te draaien wordt de aanduiding ingesteld. 
• Als de basisinstelling klopt,  de kroon in de eerste positie terug drukken en de functiewijzer op TME zetten. 
• Druk de kroon terug in de basispositie 0. De instelling is afgesloten. 
  Het horloge stelt zich in op de actueel opgeslagen tijd. 
 

GPS 
Satellietensignaal  
NO/OK 

Knop B 

Modus- 

Datum 

Kroon 

Knop A 

Alarm ON/OFF 

Functie-aanduiding 
-Weekdag 
-Zomertijd ON/OFF 
-Gangreserve 
 

Dual-Time Aanduiding 
-Plaatselijke tijd 
-UTC 
-Chronograaf  
  Uur / Minuut 
-Alarmtijd 

Time 
Satellietensignaal 
NO/OK 

Stad/aanduiding tijdzone 
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Correctie van de schrikkelseconde en het week-aanpassings-getal 
De schrikkelseconden, tot op heden -36 seconden, alsook het week-aanpassings-getal tot 2019 = 0 
Deze zijn bij levering van het horloge correct ingesteld. 
Zou, ondanks een goede ontvangst van het signaal, de tijd niet correct zijn dan controleer en stel de schrikkelseconde 
en het week-aanpassings- getal als volgt in: 
 
Schrikkelseconde 
• Trek de kroon uit in de eerste positie, draai de modus-aanduiding op SET en trek dan de kroon uit in de tweede 
  positie. 
• De secondenwijzer loopt naar de 12:00 positie.  
• Druk knopf B gedurende 2 sec. of langer. De minuten- en secondewijzer geven de ingestelde schrikkelseconde weer. 
  -36 Seconden = minutenwijzer op de positie 12:00 secondewijzer op 36 seconden. 
  Is dit niet het geval, draai de kroon links- of rechtom om de secondewijzer op de positie 36 seconden te zetten.  
• Druk de kroon in de eerste positie, draai de modus-aanduiding op TME. 
• Druk de kroon terug in de basispositie 0 
 
Week-aanpassings- getal  
• Trek de kroon uit in de eerste positie, draai de modus-aanduiding op SET en trek dan de kroon uit in de tweede 
  positie. 
• De secondenwijzer loopt naar de 12:00 positie. 
• Druk knopf B gedurende 2 sec. of langer. 
• De minuten- en secondewijzer geven de ingestelde schrikkelseconde weer. 
• Druk knop B gedurende 7 sec. of langer. 
• De secondewijzer geeft het actuele aanpassings-getal weer. 
  Correct is 0, de secondewijzer wijst dan op de 12:00 positie. 
  Is dit niet het geval, draai de kroon links- of rechtom om de secondewijzer op de positie 12:00 te zetten.   
• Druk de kroon in de eerste positie, draai de modus-aanduiding op TME. 
• Druk de kroon terug in de basispositie 0. 
 
TIJDZONE LOCALE TIJD CONTROLEREN 
• Trek de kroon uit in de eerste positie, draai de modus-aanduiding op TME of UTC 
• Druk de kroon terug in de basispositie 0 
• Druk knop B, de secondewijzer wijst naar de actueel gekozen stad. 
  In de functieaanduiding wordt de gangreserve weergegeven. 
• Druk knop B opnieuw, het oproepen is afgesloten.  
 
TIJDZONE LOCALE TIJD / PLAATSELIjKE TIJD  INSTELLEN / ZOMER – STANDAARDTIJD KIEZEN 
• Trek de kroon uit in de eerste positie, draai de modus-aanduiding op TME of LLI (bij UTC kan men alleen de 
  plaatselijke tijd instellen), trek de kroon uit in de tweede positie. 
  De secondewijzer wijst naar de actueel gekozen stad van de locale tijd. 
  De functiewijzer wijst op zomer– of standaardtijd. 
• Draai de kroon, om met de secondewijzer een stad naar keuze in te stellen. 
• Druk knop A om zomer– of standaardtijd in te stellen.  
  De aanduiding wordt weergegeven door de functiewijzer  
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• Druk de kroon terug in de basispositie 0 
  Het instellen van de tijdzone en de keuze van de zomer- standaardtijd is afgesloten. 
 
Opmerking over het GPS-signaal 
  Het horloge ontvangt het tijdsignaal van een GPS satelliet. 
  De zomer - standaardtijd maakt geen deel uit van het zendsignaal. 
  De instelling van de zomer- of standaardtijd moet handmatig worden gedaan 
  De ontvangst kan in bepaalde streken door afscherming van hoge gebouwen, stroommasten, in de auto en in het       
  vliegtuig worden gestoord. 
 
TIJDZONE LOCALE TIJD OPROEPEN MET GPS 
• Trek de kroon uit in de eerste positie, draai de modus-aanduiding op TME of UTC  
• Druk de kroon terug in de basispositie 0. 
• Druk knop B gedurende ca. 2 seconden, tot de secondewijzer op RX-GPS springt. 
  De actueel ingestelde tijdzone wordt aangeduid, de ontvangst van het signaal begint (duur 30 sec. tot 2 min.). 
  De zomer - standaardtijd maakt geen deel uit van het zendsignaal. 
  De instelling van de zomer- of standaardtijd moet handmatig worden gedaan. 
 
ZOMER – STANDAARDTIJD KIEZEN  
• Trek de kroon uit in de tweede positie, de secondewijzer wijst naar de actueel gekozen stad.  
  De functiewijzer wijst op zomer– of standaardtijd. 
• Druk knop A om zomer– of standaardtijd in te stellen. 
• Druk de kroon terug in de basispositie 0. 
  Het instellen van de tijdzone en de keuze van de zomer- standaardtijd is afgesloten 
 
Hinweis zum Zeitsignal 
  Het horloge ontvangt het tijdsignaal van een satelliet. GPS gegevens worden niet ontvangen. 
  De zomer - standaardtijd maakt geen deel uit van het zendsignaal. 
  De instelling van de zomer- of standaardtijd moet handmatig worden gedaan. 
  De ontvangst kan in bepaalde streken door afscherming van hoge gebouwen, stroommasten, in de auto en in het       
  vliegtuig worden gestoord. 
 
De ontvangst kan op 3 verschillende manieren plaats vinden: 
 
HANDMATIGE ONTVANGST 1 
• Trek de kroon uit in de eerste positie, draai de modus-aanduiding op TME of UTC 
• Druk de kroon terug in de basispositie 0. 
• Druk knop A gedurende ca. 2 seconden, de secondewijzer geeft eerst de laatste ontvangstkwaliteit NO/OK weer, 
  vervolgens loopt    deze door op RX-TME. 
 
  De ontvangst van het signaal start (duur 3 sec. -  30 sec.) 
• Na het afroepen van het signaal wordt het nieuwe resultaat OK / NO weergegeven, vervolgens loopt de 
  secondewijzer normaal verder. 
  De zomer - standaardtijd maakt geen deel uit van het zendsignaal. 
  De instelling van de zomer-standaardtijd moet handmatig worden gedaan. 
  Vroegtijdige handmatige onderbreking van de ontvangst van het zendsignaal 
• Druk knop A tot de secondewijzer normaal doorloopt. 
  De ontvangst wordt onderbroken en het horloge loopt in de actuele tijd verder.    
 
HANDMATIGE ONTVANGST 2 
Gebruik deze methode als een schrikkelseconde wordt ingevoegd of als een volledige reset  
heeft plaats gevonden.  
• Trek de kroon uit in de eerste positie, draai de modus-aanduiding op TME of UTC 
• Druk de kroon terug in de basispositie 0. 
• Druk knop A gedurende ca. 7 seconden, de secondewijzer geeft eerst de laatste ontvangstkwaliteit NO/OK weer, 
  vervolgens loopt   deze door op RX-TME en draait vervolgens nog een keer geheel rond op RX-TME 
  De ontvangst van het signaal start (duur 36 sec. - 13 min.) 
• Na het afroepen van het signaal wordt het nieuwe resultaat OK / NO weergegeven, vervolgens loopt de 
  secondewijzer normaal verder 
  De zomer - standaardtijd maakt geen deel uit van het zendsignaal. 
  De instelling van de zomer-standaardtijd moet handmatig worden gedaan. 
Vroegtijdige handmatige onderbreking van de ontvangst van het zendsignaal 
• Druk knop A tot de secondewijzer normaal doorloopt. 
  De ontvangst wordt onderbroken en het horloge loopt in de actuele tijd verder.    
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AUTOMATISCHE ONTVANGST  
Het horloge ontvangt het tijdsignaal automatisch, als aan volgende voorwaarden is voldaan: 
• Het horloge 6 dagen of meer geen satellietsignaal meer heeft ontvangen. 
• Het horloge 20 sec of langer sterk zonlicht heeft ondervonden. 
• De modus-aanduiding op TME of UTC staat, de kroon is in de basispositie 0. 
• De locale tijd tussen 06:00 en 18:00 uur aanduidt. 
• De secondewijzer niet in 2 sec.- takt springt. 
  De zomer - standaardtijd maakt geen deel uit van het zendsignaal. 
  De instelling van de zomer-standaardtijd moet handmatig worden gedaan. 
  Vroegtijdige handmatige onderbreking van de ontvangst van het zendsignaal 
• Druk knop A tot de secondewijzer normaal doorloopt. 
  De ontvangst wordt onderbroken en het horloge loopt in de actuele tijd verder.  
 
GEBRUIK VAN DECHRONOGRAAF 
• Trek de kroon uit in de eerste positie, draai de modus-aanduiding op CHR 
  (De secondewijzer loopt naar 30 sec.) 
• Druk de kroon terug in de basispositie 0. 
  De dual-time, de functie- en  de secondewijzer gaan op 0 staan. 
• Druk knop B om een meting te starten en te stoppen. 
  -De dual-time geeft de gestopte uren en minuten weer 
  -De functiewijzer geeft de gestopte 1/20 seconden weer 
  -De secondewijzer geeft de gestopte seconden weer 
• Druk knop A, de stopwatch wordt terug op 0 gezet. 
  Na 24 uur continu te hebben gemeten stopt de stopwatch automatisch.    
• Trek de kroon uit in de eerste positie, draai de modus-aanduiding op TME 
  (De secondewijzer loopt naar 30 sec.), de meting wordt afgebroken. 
• Druk de kroon terug in de basispositie 0 
 

 
 
ALARMTIJD INSTELLEN 
• Trek de kroon uit in de eerste positie, draai de modus-aanduiding op ALM 
• Druk de kroon terug in de basispositie 0. 
  De dual-time, geeft de actueel ingestelde alarmtijd weer. 
• Druk knop A, de secondewijzer geeft ALM ON /OFF weer 
• Trek de kroon uit in de tweede positie 
• Door de kroon rechts- of linksom te draaien wordt de alarmtijd ingesteld.  
  De alarmtijd wordt in het 24-uur systeem ingesteld en klinkt, indien geactiveerd 
  eenmaal binnen 24 uur gedurende 15 seconden.  
  Let op: De alarmtijd wordt in de plaatselijke tijd ingesteld, wordt echter geactiveerd met betrekking op de 
  wereldtijd. 
 
  ALARM ON/OFF INSTELLEN 
• Druk herhaaldelijk knop A om het alarm aan of uit te zetten. 
  De secondewijzer geeft ALM ON /OFF weer 
• De alarmtoon wordt door het drukken van knop A of B beeindigd. 
• Druk de kroon terug in de basispositie 0. 
  Trek de kroon uit in de eerste positie, draai de modus-aanduiding op TME 
  Druk de kroon terug in de basispositie 0. 
  De instelling is afgesloten. 
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CONTROLE VAN DE ALARMTOON 
• Trek de kroon uit in de eerste positie, draai de modus-aanduiding op ALM  
• Druk de kroon terug in de basispositie 0. 
  De dual-time geeft de actueel ingestelde alarmtijd weer. 
• Druk knop B gedurende 2 sec. of langer, het alarm klinkt ter controle. 
• Druk de kroon terug in de basispositie 0. 
  Trek de kroon uit in de eerste positie, draai de modus-aanduiding op TME 
  Druk de kroon terug in de basispositie 0. 
  De instelling is afgesloten. 
 
WAARSCHUWING: 
• De secondewijzer springt in een rhytmus van 2 seconden:  
  de accu moet worden opgeladen. Het horloge heeft licht nodig. 
  De secondewijzer loopt pas weer normaal, wanneer het horloge weer voldoende is opgeladen. 
  Instellen van het horloge in nog mogelijk.Het gebruik van de signaalontvangst is niet meer mogelijk. 
 
CONTROLE VAN DE GANGRESERVE  
• Trek de kroon uit in de eerste positie, draai de modus-aanduiding op TME of UTC 
• Druk de kroon terug in de basispositie 0 
• Druk knop B, de secondewijzer wijst naar de actueel gekozen stad. 
  In de functieaanduiding wordt de gangreserve in 4 stadia weergegeven. 
• Druk knop B opnieuw, het oproepen is afgesloten.  

 

 
 
TIJD OP TE LADEN: 
van stilstand tot lopen in 1 Sec.- interval.  
Binnenverlichting 3000 Lux            =   110 uur 
Daglicht                                           =      35 uur  
Zonlicht           =       3,5 uur  
Wordt het horloge gedragen of op een lichte plaats neergelegd 
dan heeft het altijd voldoende energie. 
Is het horloge geheel opgeladen heeft het een gangreserve van 12-18 maanden. 
 
Meer informatie ontneemt u alstublieft de originele gebruiksaanwijzing. 
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HANDMATIG INSTELLEN VAN DE TIJD 
• Met de ontvangst van het satellietsignaal worden alle tijdzones correct ingesteld. Onafhankelijk daarvan kunnen de tijd en 
  de kalender weergave ook handmatig worden ingesteld, mocht een ontvangst van het signaal niet mogelijk zijn.    
• Trek de kroon uit in de eerste positie, draai de modus-aanduiding op SET en trek de kroon dan in de tweede positie. 
• De secondenwijzer loopt naar de 12:00 positie.  
• Druk knop A gedurende 2 seconden of langer. 
• De minutenwijzer maakt een demobeweging 
  Druk knop A om om een keuze te maken voor de volgende aanduiding die moet worden ingesteld. 
  Volgorde: 
  Uur en minuut -> datum -> jaar / maand -> weekdag -> (terug naar het begin) 
  De gekozen aanduiding maakt een demobeweging. 
• Draai aan de kroon om de wijzer / aanduiding in te stellen 
  Snel draaien van de kroon veroorzaakt een voortdurend lopen van de wijzers. Om te stoppen en voor een langzaam 
  instellen, wordt de kroon langzaam gedraaid.  
  De datum wisselt altijd na 3 omwentelingen van de functiewijzer.  
  Het jaar en de maand worden aangeduid met de minutenwijzer. Zie onderstaande afbeelding. 
• Druk de kroon overeenkomstig een betrouwbaar tijdsignaal in de basispositie terug. 
  De secondewijzer start bij 0 seconden. 
• Druk knop A tot de  uur- en minutenwijzer beginnen te lopen, vervolgens loopt de functiewijzer en de datum wisselt. 
  Trek de kroon uit in de eerste positie, draai de modus-aanduiding op TME. 
• Druk de kroon terug in de basispositie 0. 
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RESET  VAN HET HORLOGE: 
• Trek de kroon uit in de tweede positie. 
• Druk knop A en B gedurende 3 seconden of langer 
  De secondewijzer loopt naar 0, de uurwijzer en de datumaanduiding bewegen iets. 
 

Instelling na een volledige reset: 
Kalender: Schrikkeljaar januari 
Wereldtijd: LON (London) 
Zomertijd: OFF 
De reset verandert niet de schrikkelseconde en het week-aanpassing-getal! 
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