
Functies:
- Eco-Drive techniek     - Timer
- 7 Jaar gangreserve met laad-indicator   - Veiligheidssluiting
- 1/1000 Sek. - 24-uur chronograaf   - WR 20 bar 
- Laptime-, snelheidsaanduiding en memo     
- Wereltijd van 43 steden
- Ontspiegeld saffierglas
- Alarm
- TI.C.C. titanium kast en band
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Gebruiksaanwijzing CAL. U700 (Verkorte uitvoering)

VOOR GEBRUIK VAN HET HORLOGE
• Controleer eerst of de secondenwijzer in secondenstappen loopt.
   Is dit niet het geval, moet het horloge eerst worden opgeladen.
   Duur om op te laden: ca. 2 uur tot het in secondenstappen loopt, ca 60 uur voor de volle laadcapaciteit bij galicht.       
   Verdere tijden om op te laden, vindt u in de tabel van de gebruiksaanwijzing.

BELANGRIJKE INFORMATIE
• De analoge tijd (uren-, minuten- en 24-uur wijzer) kan niet onafhankelijk van de digitale tijd worden ingesteld, 
  zodat de digitale tijd eerst moet worden ingegeven om vervolgens de analoge tijd in te kunnen stellen.

BASISINSTELLING (NULZETTING)
• Druk knop M, om de modusaanduiding in het display op CHR te zetten.
• Trek de kroon uit in de eerste positie.
  De wijzers lopen naar 12/24 uur, de chronograafwijzers lopen naar nul. 
  In het display staan alleen nullen.
  Indien de wijzers niet naar de basisinstelling lopen, moet de basisinstelling als volgt worden voorgenomen:
• Druk knop B drie seconden lang, laat deze dan los. 
  In het onderste veld van de digitaleaanduiding wordt aangeduid welke wijzer kan worden versteld.
  CRS wordt onder in het display weergegeven. CRS = chrono-secondenwijzer.
• Druk knop A of B, om de CRS-wijzer op 00:00 te zetten.
  Voor een snel verstellen, moet knop A of B gedrukt blijven.
• Druk knop M, CRM wordt in het display weergegeven. CRM = chrono 1/10 en1/100 wijzer.
• Druk knop A of B, om de CRM-wijzer op 00:00 te zetten. 
• Druk knop M, HR wordt in het display weergegeven. HR = uren en 24-uurwijzer.
• Druk knop A of B, om de uur- en 24-uurwijzer op 12/24 uur te zetten. 
• Druk knop M, MIN wordt in het display weergegeven. MIN = minuten - en secondenwijzer.
• Druk knop A of B, om de minuten - en secondenwijzer op 12:00 uur te zetten. 
  Als de stopwatchwijzer wordt ingesteld, lopen de uur-, minuten- en 24-uurwijzer
  3 minuten terug, zodat de stopwijzer goed is te zien.
  Druk de kroon na de nullzetting van alle wijzers terug in de basispositie.
  De actuele tijd van de digitale aanduiding, wordt als analoge tijd overgenomen.

FUNCTIEWISSELING
• Druk knop M, om de functies te wisselen. Onder iin het display wordt de gekozen functie weergegeven.
  tijd / kalender -  chronograaf – Race – Lap-Record – Timer – Alarm -  wereldtijd.
  In de kalender- en wereldtijdfunctie wordt door knop B te drukken de verlichting voor 2 seconden geactiveerd. 

INSTELLEN VAN DE TIJD EN DE KALENDER
  De tijd, die hier als digitale tijd wordt ingesteld, is de basistijd en de hometijd voor het horloge. 
  De analoge tijd wordt met deze tijd afgestemd.
• Druk knop M en schakel de modusaanduiding op de tijd/kalendermodus. 
  In het display wordt de datum en de weekdag aangegeven.
• Trek de kroon uit in de eerste positie.
   De secondenwijzer loopt naar 12:00 en alle wijzers stoppen. De plaatsnaam knippert.
• Druk knop A of B, om de stad in te stellen.
• Druk knop M voor de keuze, wat moet worden ingesteld. Achter elkaar knipperen:
  zomertijd SMT, uur, minuten en seconden, 12/24 uur., maand, dag en jaar.
• Druk knop A of B, om de gekozen aanduiding in te stellen.
• Druk de kroon na het instellen terug in de basispositie.
  De actuele tijd van de digitale aanduiding, wordt als analoge tijd overgenomen.

GEBRUIK VAN DE CHRONOGRAAF (STANDAARD METING)
Er is een meting tot 23 uur, 59 min., 59 sec., 999/1000 sec. mogelijk.
• Druk knop M, om de functie op CHR te zetten.
• Druk knop A om de tijdmeting te starten of te stoppen.
• Druk knop B terwijl de stopwatch loopt om de splittime te meten.
  De splittime verschijnt gedurende 10 seconden. 
• Druk knop B om de tijdmeting te stoppen.
• Druk knop A voor de nulzetting van de chronograaf.
  Splittime = tussentijd.

GEBRUIK VAN DE CHRONOGRAAF (RACE METING)
Er is een meting van de lap- time (rondentijd) en de gemiddelde snelheid
van de enkele ronden mogelijk. De gegevens t/m 20 ronden worden opgeslagen in het geheugen.

INSTELLEN VAN DE AFSTAND VAN DE RONDE
De afstand van de ronde moet worden ingegeven, om de snelheid te kunnen berekenen.
Met het opnieuw ingeven van de gegevens, worden alle oude opgeslagen waarden verwijderd. 
• Druk knop M, om de functie op race (RAC) te zetten. 
• Trek de kroon uit in de eerste positie.
• Druk knop A, YES wordt onder in het display weergegegven.
• Houd knop M gedrukt, de laatste lap - waarden worden verwijderd en de laatst ingestelde afstand van 
  de ronde wordt weergegeven.
• Druk knop A of B, om de gekozen aanduiding in te stellen.
  0 - 99.999 km kunnen worden ingesteld.
• Druk de kroon na het instellen terug in de basispositie.



LAP-TIME METING
• Druk knop M, om de functie op race (RAC) te zetten.
• Druk knop B, om de tijdmeting te starten.
• Druk knop A, om de rondentijd te meten (lap-time).
  De rondentijd en het rondennummer 0 – 99  verschijnen gedurende 7 seconden. Vervolgens wordt de gemiddelde snelheid 
  gedurende 3 seconden weergegeven. De max. snelheid is 999 km. Wordt deze snelheid overschreden, verschijnt - - - - in het display.
  Gedurende de meting kan die functie niet worden veranderd.
• Druk knop A opnieuw, om de volgende rondentijd (Lap-time) te meten.
• Druk knop B, om de tijdmeting te stoppen. Weergegeven worden: rondentijd en -nummer, snelheid, alsook de totale tijd.
• Druk knop B opnieuw, om de meting te starten.
• Druk knop A na het stoppen voor een nulzetting. Laptime = rondentijd.

OPROEPEN VAN DE LAP-TIME (RONDEN TIJDEN) WAARDEN
  Na het meten van de ronden kunnen achter elkaar de waarden van de beste rondentijd FAS, het gemiddelde van alle
  ronden AVG, de slechste ronde LAT, alsook de enkele waarden van de laatste 20 ronden worden opgeroepen.
• Druk knop M, om de functie op Lap-Record te zetten. In het display verschijnt FAS.
   Indien geen Lap-Time is opgeslagen in het geheugen, verschijnt - - - - in het display.
• Druk knop A, om de volgende ronden waarde in het diplay aan te duiden.
• Druk knop B gedurende de aanduiding, dan wordt de gemiddelde snelheid van de ronde aangegeven.  
     
WISSEN VAN ALLE RONDENWAARDEN
• Druk knop M, om de functie op Lap-Record te zetten.
• Trek de kroon uit in de eerste positie.
• Druk knop A, YES verschijnt in het display.
• Druk knop M gedurende 2 sec. Alle waardes worden gewist en - - - -  verschijnt.
• Druk de kroon na het instellen terug in de basispositie.

WERELDTIJD VOOR 43 STEDEN OF UTC
• Druk knop M, om de functie op wereldtijd te zetten
• Trek de kroon uit in de eerste positie.
• Druk knop A of B, om een stad te kiezen.
• Druk knop M voor de keuze tussen zomer/wintertijd.
• Druk knop A voor zomertijd ON/OFF.
• Druk de kroon na het instellen terug in de basispositie.

INSTELLEN VAN HET ALARM
• Druk knop M en zet de modusaaanduiding op AL.
• Trek de kroon uit in de eerste positie.
• Druk knop M voor de keuze van de in te stellen positie alarm  ON/OFF, steden keuze, alarmtijd.
• Druk knop A of B, om de gekozen aanduiding in te stellen.
• Druk de kroon na het instellen terug in de basispositie. Het alarm klingt 15 seconden en kan door drukken van
   knop A, B, of M worden afgezet.

GEBRUIK VAN DE TIMER
  De Countdown of Timer kan van 1 minuut t/m 99 minuten worden ingesteld.
• Druk knop M en zet de modusaaanduiding op Timer TMR. De laatste timer instelling verschijnt.
• Trek de kroon uit in de eerste positie. 
• Druk knop A of B, om de tijd van de timer in te stellen of te verstellen.
• Druk de kroon na het instellen terug in de basispositie.
• Druk knop B, om de timer te starten of te stoppen.
• Druk knop A bij lopende timer, wordt de timer gereset en begint een onmiddelijke nieuwe start van de timer.
• Druk knop A bij gestopte timer, volgt een reset op de timertijd.
  De timer loopt doorook als na de start een andere functie wordt gekozen. Na afloop van de timertijd gaat het alarm gedurende 5 seconden
  en kan door knop A, B, of M te drukken, worden afgezet.

STROOMSPAARFUNCTIE 
• Ligt het horloge langer dan ca. 30 min in het donker, gaat de displayaanduiding uit. 
  Uur en minutenaanduidng lopen normaal door. 
• Ligt het horloge langer dan 7 dagen in het donker, stoppen de minuten-, uur- en secondenwijzer op 24.00 uur
• Het alarm is uitgeschakeld.
Zodra het horloge aan het licht komt, lopen de wijzers naar de juiste tijd en de displayanduiding  wordt weer aangegeven   

WAARSCHUWING
1. In het display verschijnt de aanduiding >><<  De wijzers van de chronografen stoppen: 
    de accu moet worden opgeladen. Het horloge heeft licht nodig.
2. De secondenwijzer springt in een rhytmus van 2 seconden:
    de accu moet worden opgeladen. Het horloge heeft licht nodig.

TIJD OM OP TE LADEN
van stilstand tot lopen in 1 sec.- Interval.
Verlichting 500 Lux                              =  30 uur
TL-buis 30 Watt met 20 cm. abstand  =  14 uur
Daglicht                                                =  2,5 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 7 jaar.
 
Verdere informatie ontneemt u alstublieft de originele gebruiksaanwijzing.
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