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Stopwatch

Datum

24 Uur aanduiding

Secondenwijzer

20 Bar waterdicht

Cal. 3740 – Mod. AY5000-XX

Functies:
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GEBRUIKSAANWIJZING CAL. 3740 (verkorte uitvoering)
VOOR HET IN GEBRUIK NEMEN
BASISINSTELLING

• Draai de schroefkroon los, door deze linksom te draaien.
• Trek de kroon uit in de 2. positie.
• Druk knop A en B gedurende ca. 3 seconden.
• Druk knop B om de dieptemeter- en de functiewijzer op 12:00 te zetten.
• Druk knop A om de secondenwijzer op 0 te zetten.
• Door aan de kroon te draaien worden het uur, de minuten en de 24-uur- aanduiding ingesteld.

INSTELLEN VAN DE ANALOGE TIJD

• Draai de schroefkroon los, door deze linksom te draaien.
• Trek de kroon uit in de 2. positie, om de tijd in te stellen.
• Door aan de kroon te draaien worden het uur, de minuten en de 24-uur- aanduiding ingesteld.

INSTELLEN VAN DE DATUM

• Trek de kroon uit in de 1. positie, om de datum in te stellen. Door de kroon linksom te draaien wordt de datum ingesteld.
Na het instellen van de tijd en de datum moet de kroon weer worden vastgeschroefd.
• Druk de kroon terug tegen de horlogekast en draai deze zolang rechtsom, tot deze dicht tegen de horlogekast aan zit en
vastgeschroefd is.

GEBRUIK VAN DE CHRONOGRAAF

• Druk knop A, de modus van de normale tijdaanduiding wisselt in de modus van de chronograaf.
De functiewijzer wordt de secondenwijzer van de chronograaf en de moduswijzer wordt de minutenwijzer.
• Druk knop B om de chronograaf te starten en te stoppen.
• Druk knop A als de chronochraaf is gestopt, om deze op nul te zetten.
• Druk opnieuw knop A om in de normale tijdfunctie terug te keren.
De chronograaf werkt niet simultaan met de tijd- of met de duikmodus, als dus van de chronograaf-modus in een andere
modus wordt gewisseld, worden de gegevens van de chronograaf gewist.

GEBRUIK VAN DE DIEPTEMETER

Voordat het horloge gebruikt wordt om te duiken, moet u controleren of de kroon is vastgeschroefd en dicht tegen de horlogekast aan zit.
• Druk knop A gedurende ca. 2 seconden., de modus van de normale tijdaanduiding wisselt in de modus om te duiken
De moduswijzer wisselt naar „DV“ en de dieptemeterwijzer wisselt naar "0" meter .
• De maximale diepte die gemeten kan worden, zijn 50 meter. Wanneer de duiker deze diepte overschrijdt, blijft de dieptemeterwijzer
op de markering "EX" staan, tot de duiker op de diepte van 50 meter of minder terugkeert.
• Druk knop B in de duik- of tijdmodus, om het geheugen voor de maximale duikdiepte van de laatste duikgang af te lezen.
• Druk knop B, om in de voorafgaande modus terug te keren.
• Om na het duiken terug te keren naar de tijdmodus, moet knop A gedurende ca. 3 sec. worden gedrukt.
Verdere informatie ontneemt u alstublieft de originele gebruiksaanwijzing.
Volg voor het duiken alle voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen uit de originele gebruiksaanwijzing.
De gebruiksaanwijzing moet bij aankoop van ieder horloge worden uitgehandigd.

