
Functies:
- Zendergestuurd quartsuurwerk
- 180 Dagen gangreserve
- Edelstalen kast en – band
- Saffierglas
- Veiligheidssluiting
- WR 3 bar

Knop A

    Knop B

Kroon

        Cal. H360 – Mod. ES4000-51A

  Radio Controlled
   Lady
          Analoog quarts



Gebruiksaanwijzing  CAL. H360 (Verkorte uitvoering)

BASISINSTELLING (NULZETTING)
• Druk knop B langer dan 5 seconden, de secondenwijzer begint snel te lopen. De minuten- en uurwijzer lopen synchroon mee.
• Trek de kroon uit en wacht tot de wijzers stoppen. Stoppen de wijzers op 12:00:00, is de nulzetting correct.
  Is de nulzetting niet correct:
• Zet de seconden- minuten- en uurwijzer op 12:00:00. Door de kroon rechtsom te draaien, worden de wijzers voorgezet.en
  door linksom te draaien teruggezet. Snel draaien, veroorzaakt het automatisch lopen van de wijzers en kan door eenmalig 
  schakelen worden gestopt. 
• Druk de kroon terug in de grondpositie, als alle wijzers op 12.00 zijn ingesteld. De basisinstelling is nu afgesloten.
• Druk knop B eenmaal, de wijzers lopen nu naar de actuele tijdaanduiding. Indien de tijd niet correct is, wordt de 
  zendontvangst geactiveerd.

HANDMATIGE ONTVANGST
• Druk knop A ongeveer 2 sec. De secondenwijzer loopt naar de RX-positie (12:00 Positie).
  Leg het horloge nu zo neer, dat de 9:00 positie richting Frankfurt wijst.
  Na de ontvangst van het signaal loopt de secondenwijzer in seconden stappen verder.

AUTOMATISCHE ONTVANGST
  Het horloge verwerkt het zendsignaal automatisch om 3:00 en 4:00 uur, alsook na een stilstand van het horloge en een
  heropladen van de accu. 

OPROEPEN VAN DE ONTVANGSTKWALITEIT
  Het horloge staat in de functie tijdaanduiding.
• Druk kort knop A.
  De secondenwijzer zal op de positie OK of NO lopen en zo de laatste ontvangstkwaliteit aanduiden. 
  OK = succesvol verwerkt signaal, NO = geen ontvangst.

TIJD HANDMATIG INSTELLEN 
• Trek de kroon uit in de positie om de wijzers in te stellen,
  de secondenwijzer loopt naar 12.00.
  Indien de secondenwijzer niet naar 12.00 uur loopt, 
  moet de basisinstelling worden herhaald.
• Zet de minuten- en uurwijzer op de gewenste tijd.
  Door de kroon rechtsom te draaien, worden de wijzers voorgezet.en
  door linksom te draaien terug gezet.
  Snel draaien, veroorzaakt het automatisch lopen van de wijzers en kan door eenmalig schakelen worden
  gestopt. 
• Druk de kroon terug in de grondpositie, de instelling is afgesloten.

TIJD ZONES INSTELLEN
 Voor een wisselen van de tijdzones, kan het horloge per uur
  voor +/- 27 Zeitzonen worden versteld.
• De kroon is in de normaalpositie.
• Druk knop B eenmaal.
  De secondenwijzer stopt op12:00 en duidt zo aan dat het tijdsverschil +/- 0 is.
  Is reeds een tijdzone ingesteld, stopt de secondenwijzer op de overeenkomstige positie.
• Draai de kroon stapsgewijs rechtsom en verstel zo de seconwijzer om een seconde,
  verstel zo de tijdzone om -1 uur.
  Wanneer u bijvoorbeeld in een tijdzone reist, die een verschil van - 5 uur ten opzichte van de middeleuropese
  tijd  heeft, zet u de secondenwijzer op de 55 minutenmarkering.
  Wanneer u bijvoorbeeld in een tijdzone reist, die een verschil van + 5 uur ten opzichte van de middeleuropese 
  tijd heeft, zet u de secondenwijzer op de 5 minutenmarkering.
• Druk knop B, het instellen van de tijdzone is afgesloten. 

ZOMERTIJD INSTELLEN 
  Wanneer het horloge het zendsignaal kan ontvangen, is de omstelling van zomer- of standaardtijd niet noodzakelijk. 
  Indien het horloge in een gebied wordt gebruikt zonder signaalontvangst en de zomerttijd is daar van 
  toepassing kan deze als volgt handmatig worden ingesteld:
• Druk knop A, de secondenwijzer stopt op de OK of NO - positie.
• Druk binnen 10 sec. knop B, de secondenwijzer wisselt naar de zomertijdaanduiding op 0 (uit) of +1 (aan).
• Draai de kroon om één stap rechts- of linksom, om het op 0 of +1 te zetten. De tijd wordt gelijktijdig om +/-1 Stunde omgesteld.
• Druk knop A of B, het instellen van de zomertijd is afgesloten.



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

STROOMSPAARFUNCTIE
• Na een week zonder licht schakelt het horloge in de stroomspaarfunctie.
  Alle wijzers stoppen op 12.00 .
  Het zendsignaal wordt dagelijks automatisch ontvangen.
• Zodra het horloge in het licht komt, wordt de correcte tijd automatisch ingesteld.  

TIJD OM OP TE LADEN
van stilstand tot volledig opgeladen zijn.
TL-buis 30 Watt met 20 cm. abstand  =  190 uur
Daglicht                                                =  60 uur
Zonlicht                                                =  18 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 180 dagen. 
 
Verdere informatie ontneemt u alstublieft de originele gebruiksaanwijzing.




