Chronograaf
Analoog

Knop A
Start/Stop

Kroon

Knop B
Nulzetting

Knop C
Alarm ON/OFF

Cal.0580 – Mod. AN2220-55M

Functies:
- Tijd 12-uur aanduiding
- Datum
- Alarm 12 uur aanduiding
- Stopwatch seconden/minuten tot 12 uur

GEBRUIKSAANWIJZING CAL. 0580 Verkorte uitvoering
INSTELLEN VAN DE TIJD EN DATUM

• Trek de kroon in de tweede positie, waarbij de sekondewijzer op de 0 komt stil te staan.
• Draai aan de kroon om de uren- en minutenwijzers op de juiste tij te zetten.
• Druk daarma de kroon wer terug in de normale positie.
• Trek de kroon uit in de eerste positie en draai de kroon naar links om de juiste datum in te
stellen. (door de kroon naar rechts te draaien wordt het alarm jeaktiveerd).
• Druk daarna de kroon weer terug in de normale positie. Houdt bij het instellen van de rekening
met voormiddag of namiddag, zodat het datumvenster ook´s nachts verspringt.

GEBRUIK VAN HET ALARM

• De alarmtijd wordt ingesteld door de kroon uit te trekken in de eerste positie en deze dan naar rechts te draaien.
• U zet hiermee de alarmwijzer op de gewenste alarm- resp. wektijd.
• Door knop C (linksonder) uit te trekken wordt het alarm geaktiveerd en door deze in te drukken wordt het weer afjezet.
• Het wijzertje linksonder staat op 'on' of 'off '. Het alarm gaat iedere 2:45 minuten voor 15 sek. af, totdat deze wordt afgez et.

GEBRUIK VAN DE CHRONOGRAAF

• De chronograaf gaat tot maximaal 12 uur en geeft de tijd weer in eenheden van 1/20 sekonde.
• Druk op knop B (rechtsonder) om de chronograaffunktie te aktiveren. De sekondewijzer loopt naar ”0” en blijft daar stilstaan.
• Door knop A (rechtsboven) te dukken kann de chronograaf worden gestart en gestopt. Nadat de chronograaf is gestart
geeft de normale sekondewijzer de eenheden van 1/20 sek. aan. 30 sekonden na de start stopt deze met lopen. Zodra de chronograaf
gestopt is (knop A) beweegt deze om de afgelegde tijd weer te geven.
• Na het bereiken van de eindtijd drukt u op knop A om de chronograaf te stoppen en daarna op knop B om deze weer terug te zetten
op ”0”.

TACHYMETER (INDIEN VOORHANDEN)

• De tachymeter wordt gebruikt voor de berekening van de snelheid van bv. een auto. De gemiddelde snelheid kan - bij
bertadering - worden berekend door vast te stellen hoeveel tijd men nodig heeft om een afstand van 1 kilometer af te leggen.
• Start hiervoor de chronograaf aan het beginpunt van de af te leggen afstand en stop deze na precies 1 km afgelegd te
hebben. De gemiddelde snelheid is dan af te lezen aan de stand van de sekondewijzer op de registerring.
Bv: voor het afleggen van 1 km heeft u. 45 sek. nodig. De sekondewijzer staat bij ”80” op de registerring, wat betekent
dat de gemiddelde snelheid ongeveer 80 km/u. was.

