Analoog quarts
In één richting
draaibare registerring
Hier kan de verstreken
duiktijd worden afgelezen.
Het vaststel-mechanisme
verhindert, dat de registerring
teruggedraaid kan worden.

Knop A
Knop B

Dieptemeter

Schroefkroon
wordt voor meer
veiligheid tegen
het indringen van
water vastgeschroefd

Knop C

Diepteaanduiding in
centimeter
Duidt de actuele diepte
in 10 cm. stappen aan.

Cal. 58XX – Mod. AL0004-03W

Diepteaanduiding in meter
Duidt de diepte tot 55
meter aan in 1 meter
stappen, met behulp
van de minuten-scala.
Wordt gebruikt om de
gewenste duikdiepte
in te stellen.

Diepte-alarm
Bij het overtreffen van de ingestelde duikdiepte gaat 15 sec. lang een alarmtoon. Het alarm gaat uit zodra de duikdiepte geringer wordt.
Max. diepte-alarm
Geeft automatisch de max. bereikte diepte aan en bewaart dit in het geugen tot de volgende duikgang

GEBRUIKSAANWIJZING CAL. 58XX

(Verkorte uitvoering)

BASISINSTELLING (NULZETTING)

• Door de kroon linksom te draaien, draait u de kroon los.
• Trek de kroon uit in de tweede positie.
• Druk gedurende ca. 2 sec. knop A, B en C gelijktijdig.
Bij het loslaten hoort u een signaal ter bevestiging.
• Druk knop A, om de dieptemeter (brede rode wijzer) op 12:00 te zetten.
Voor een snel vooruit lopen houdt u knop A gedrukt.
• Druk knop B, om de wijzer voor de maximale diepte (dunne rode wijzer) op 12:00 te
zetten.
• Druk de kroon terug in de basispositie en schroef de kroon vast door deze rechtsom te draaien.
• De dieptemeter wordt op "EX" gezet.

INSTELLEN VAN TIJD EN DATUM

• Door de kroon linksom te draaien, draait u de kroon los.
Trek de kroon uit in de tweede positie.
• Draai de kroon rechtsom, tot de datumaanduiding naar de volgende dag wisselt.
Dit betekent, dat u nu op 24:00 staat.
• Draai de kroon rechtsom, tot u de gewenste tijd heeft ingesteld.
• Druk de kroon terug in de eerste positie.
• Draai de kroon linksom, om de datum in te stellen.
• Druk de kroon terug in de basispositie en schroef de kroon vast door deze rechtsom te draaien.

INSTELLEN VAN HET DIEPTEALARM

• Druk knop C, het dieptealarm gaat op "AL" staan.
• Druk knop A, om de diepte voor het alarm dieper in te stellen.
• Druk knop B, om de diepte voor het alarm te reduceren. De veranderingen worden in meters aangegeven.
• Druk knop C, om weer in de tijdmodus te komen
Automatisch keert het horloge na een minuut terug in de tijdmodus en slaat alle ingegevoerde gegevens
voor het dieptealarm op in het geheugen.

DUIKFUNCTIES

• Houd knop C gedurende 3 seconde gedrukt, om het horloge in de duikmodus te zetten.
Beide rode wijzers gaan naar de 12.00 uur positie.
Alle functies staan nu in de duikmodus.
Het alarmsignaal voor te snel opduiken gaat automatisch,
als de snelheid bij het opduiken 1,5 meter binnen 10 seconde overschrijdt.
• Houd knop C gedurende 3 seconde gedrukt, om het horloge in de tijdmodus te zetten.
Meer informatie ontneemt u alstublieft de originele gebruiksaanwijzing.
Voor het duiken is het strikt noodzakelijk de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, uit de
originele gebruiksaanwijzing die bij het nieuwe horloge hoort, in acht te nemen.

