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Gebruiksaanwijzing CAL. 8200/8203/8210

Hartelijk dank voor de aankoop van dit CITIZEN-horloge. Dit horloge is m.b.v. Citizen’s eigen technologie ontwikkeld en heeft een groot
aantal kwaliteitscontroles doorstaan. Om lang plezier te hebben van uw horloge, leest u a.u.b. zorgvuldig de gebruiksaanwijzing door.

Het in gebruik nemen van het horloge
Dit horloge is voorzien van een zelfopwindend mechanisme dat het horloge opwindt door de beweging van de pols. Om echter tot een
goed funktioneren te komen is het aan te bevelen de kroon met de hand 5 tot 10 keer op te winden in de normale positie.Indien het
horloge nog niet goed loopt dan windt u het nogmaals 5 tot 10 maal verder op of schudt het horloge voorzichtig.

Tijdcorrectie
Trek de kroon uit in de 2e positie en stel de wijzers op de juiste tijd. De datum en dag veranderen om ongeveer 12 uur ‘s nachts. Let op
of u de wijzers op AM (voor de middag)of PM (na de middag) stelt.

Dag- of datumcorrectie
Trek de kroon uit in de 1e positie en draai de kroon tegen de klok in voor de datumcorrectie en met de klok mee voor de dagcorrectie

De kroon indrukken
Druk na de tijd- en/of de dag/datumwijziging de kroon weer in. Bij duikhorloges dient de kroon dan goed vastgeschroefd te worden.

Speciale gebruiksinstructies
1. Dit horloge beschikt over het zgn „safety change system“ voor een probleemloze kalendercorrectie wanneer u dit
wenst. Echter, indiem u corrigeert tussen 20.30 uur en 04.00 is het mogelijk dat de kalender niet op de volgende dag
springt. In dat geval dient u de wijzers eerst zodanig te draaien dat u buiten de bovengenoemde uren komt. Stel dan de
kalender in en draai de wijzers vooruit naar de juiste tijd.
2. Indien op de achterzijde van het horloge niet „water resistant“ is aangegeven, dan is uw horloge niet waterdicht.
Vermijdt u het gebruik in water of natte condities.
3. Om de waterdichtheid te behouden dient u op het volgende te letten:
Dit horloge heeft een waterdichtheidstest doorstaan conform ISO (International Organization for Standardisation). Let
op de volgende waarschuwingen:
* Het horloge is niet geschikt om mee te duiken, vermijdt plotselinge waterdrukverschillen, zoals bij zwemmen, baden
of autowassen.
* Stel het horloge niet bloot aan chemicaliën, gassen, hoge temperaturen of langaanhoudende vochtigheid.
* Houdt de kroon ingedrukt. Bedien de kroon niet onder water of bij vochtige condities. Maak het horloge
onmiddellijk droog als het nat wordt.
* Als water in het horloge ingedrongen is (beslagen glas) breng het dan naar de juwelier.
* Om de waterdichtheid te garanderen is het noodzakelijk om onderdelen als pakkingen, o-ring en glas ieder jaar te
vervangen.
* Bij vervanging mogen alleen echte Citizen-onderdelen worden gebruikt.

