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Cal. H460/H461 – Mod. AS2020-53L

+/-0=   

Cal. H461 - AS2020-53L
Set=

Ontvangststatus 
H = High
M = Medium
L =  Low   

Bereid om 
signaal te ontvangen

Geen tijdzonenafwijking
met de zendergestuurde tijd. 

 Afwijkende tijdzone met
de zendergestuurde tijd. 

Radio Controlled

Functies:
- Tijd:  Uur, minute, seconde
- Datum:  Datum geheel geprogrammeerd
  6 Maands (zonder energiespaar-functie)

Extra functies:
- Automatische ontbangst van het zendsignaal
- Aanduiding laatste ontvangst van het zendsignaal
- Tijdzones verschillend van de zendergestuurde tijd in te stellen



GEBRUIKSAANWIJZING CAL. H461_H466 (Verkorte uitvoering) 
BASISINSTELLING (NULZETTING)
• Trek de kroon uit in de tweede positie, de sec. wijzer loopt naar 12.00 uur. Is dit niet het geval, moet het horloge eerst 
   worden opgeladen.  Duur om op te laden: ca. 13 uur bij daglicht. Verdere tijden om op te laden, vindt u in in de tabel van
   de gebruiksaanwijzing.
• Druk knop A en B gelijktijdig. 
• Zet de seconden-en minutenwijzer op 12.00/24.00.
  Door de kroon rechtsom te draaien worden de wijzers voor-en door linksom te draaien teruggezet. Snel draaien 
  veroorzaakt een automatisch lopen van de wijzers en kan door éénmalig schakelen worden gestopt
• Druk de kroon in de eerste positie terug om de datum en de uurwijzer-nulzetting in te stellen. Door rechtsom te draaien
  wordt de uurwijzer versteld. Snel draaien veroorzaakt een automatisch lopen van de wijzers en kan door kan door éénmalig 
  schakelen worden gestopt. Iedere twee omdraaiingen (24-uur) van de uurwijzer, wordt de datum door geschakeld. 
  De uurwijzer moet op 12.00 uur worden gezet en de datum in het midden tussen de 31. en de 1.   
 • Druk de kroon terug in de grondpositie. De basisinstelling is nu afgesloten. 
 • Voer nu een handmatige ontvangst door van het zendsignaal of zet het horloge manueel op tijd. 

OPMERKING
• Wordt bij de nulzetting van de uurwijzers en de datum, de kroon niet in de 1. positie, echter in de grondpositie gedrukt,
  moet de basisinstelling worden herhaald en ook bij correcte zetting van de wijzers een hernieuwde instelling worden vorgenomen.

HANDMATIGE ONTVANGST 
• Druk knop A ongeveer 2 sec.
  De secondenwijzer loopt naar de RX-positie (12:00 Positie). Cal H461 het einde van de sec. wijzer wijst naar „RX“
  Leg het horloge nu zo neer, dat de 9:00 positie richting Frankfoort/ Duitsland wijst. De sec.wijzer zal naar de pos. 
  H; M of L gaan (1:00 tot 3:00 positie) en de ontvangstqualiteit aantonen. H = high; M = medium ; L = low ontvangst. 
  Na de ontvangst van het signaal loopt de sec.wijzer in sec. 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 hernieuwd opladen van de accu.

OPROEPEN VAN DE ONTVANGSTKWALITEIT
Het horloge is in de functie tijdaanduiding.
• Druk kort knop A.
  De secondenwijzer zal naar de positie H; M; L of NO lopen en de ontvangstkwaliteit aanduiden 
  H = high; M = medium; L = low ontvangst ; NO= geen ontvangst. 

TIJD EN DATUM MANUEEL INSTELLEN 
• Trek de kroon uit in de tweede positie, de sec. wijzer loopt naar 12.00 uur. Indien de sec.wijzer 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 voor-en door 
   linksom te draaien teruggezet. Snel draaien veroorzaakt een automatisch lopen van de wijzers en kan door éénmalig 
   schakelen worden gestopt. De datum verspringt iedere 24 uur. Niet existente gegevens voor bepaalde maanden, 
   zoals b.v. 31 of 29 worden voor deze maanden over geslagen. 
• Druk de kroon terug in de grondpositie. De instelling is afgesloten.

MAAND EN SCHRIKKELJAAR INSTELLEN 
• Trek de kroon uit in de eerste positie om de maand en het schrikkeljaar in te stellen. 
• Door aan de kroon te draaien worden de seconden versteld. De positie van de secondenwijzer duidt de maand en de 
  jaren na het schrikkeljaar aan. Bijvoorbeeld voor november 2003: De 58 min. positie is 11.00, voor november en 3 min 
  voor het derde jaar na het schrikkeljaar. 
• Druk de kroon terug in de grondpositie. De instelling is afgesloten.

TIJDZONES INSTELLEN 
• De kroon is in de 0-positie, de normale positie.
• Druk knop B. De secondewijzer gaat naar de positie ± 0 en duidt zo aan, dat het horloge in de tijdzonen instelling is.
• Draai de kroon voor of terug, om de tijd per uur te verstellen
• Snel draaien veroorzaakt een automatisch lopen van de wijzers. De secondenwijzer gaat naar de positie SET en 
  duidt zo aan, dat het horloge een afwijkende tijd tot de zendergestuurde tijd heeft. 
• Druk knop B, het instellen van de tijd is afgesloten.

OPROEPEN VAN DE TIJZONEN-INSTELLING
• Het horloge is in de functie tijdaanduiding.
• Druk kort knop B. De secondenwijzer zal naar de positie ± 0 of naar de positie SET lopen. 
  ± 0 = standaardtijd ; SET = Tijdzone is afwijkend van de zendergestuurde tijd ingesteld.

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

STROOMSPAARFUNCTIE
• Na een week zonder licht schakelt het horloge in de stroomspaarfunctie. alle wijzers stoppen op 12.00. 
  De datum stopt tussen de laatse datumswisseling. Het zendsignaal wordt automatisch ontvangen. de uur en 
  minutenaanduiding lopen normaal door. 
• Indien het horloge weer licht krijgt, wordt de tijd weer automatisch ingesteld.

TIJD OM OP TE LADEN 
Van stilstand tot het automatisch ontvangen van het zendsignaal TL-buis 30 Watt met 20 cm. abstand = 45 uur Daglicht = 13 uur
Wordt het horloge gedragen of op een lichte plaats neergelegd ,dan heeft het altijd voldoende energie. 
Indien het horloge volledig is opgeladen heeft het een gangreserve van 8 maanden.
Donkergangreserve bij geactiveerde energiespaarfunctie 2 jaar.




