SPORTS
Analoog quarts

Datum

Weekdag
Knop om de
maand in te stellen (A)

Kroon
Maand

Maanfase

Cal. 8730 - Mod. BU0010-91ZE

Functies:
- Eco-Drive
- 180 Dagen gangreserve
- Saffierglas
- Geschroefde kastbodem
- WR 10 Bar

GEBRUIKSAANWIJZING CAL. 8730

(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. 14 uur tot het in secondenstappen loopt, ca 90 uur voor de volle
laadcapaciteit bij daglicht. Verdere tijden om op te laden, vindt u in de tabel van de gebruiksaanwijzing.

INSTELLEN VAN HET HORLOGE
Het instellen van het horloge moet in de volgende volgorde worden voorgenomen:
weekdag – maanfase – maand en datum – en tot slot de tijd.

WEEKDAG INSTELLEN
• Trek de kroon uit in de tweede positie.
• Door de kroon rechtsom te draaien, wordt de weekdag ingesteld.
• De weekdag schakelt in de tijd van 24.00 uur tot 5.00 uur door en dat iedere 24 uur.

MAANFASE INSTELLEN
• Trek de kroon uit in de eerste positie.
• Door de kroon rechtsom te draaien, wordt de maanfase voor de huidige datum ingesteld.
Informeert u zich over de actuele maanfase in de verschillende media die hiervoor ter beschikking staan.

DATUM EN MAAND INSTELLEN
• Trek de kroon uit in de eerste positie.
• Door de kroon linksom te draaien, wordt de datum voorgezet.
• Druk knop A om de maandaanduiding in te stellen.
Aan het einde van de maand op de 31- ste, zet u eerst de maand op de 30-ste.
Vervolgens stelt u de actuele maand in, om dan weer door de kroon linksom te draaien de datum op de 31-ste
te zetten. Nu heeft u datum en maand correct ingesteld.
Aan het begin van de maand, op de 1-ste en 2-de, zet u eerst de datum op de 30-ste.
Vervolgens stelt u de maandaanduiding één maand voor de actuele maand in, om dan weer door de kroon
linksom te draaien de datum op de 1 –ste of 2-de te zetten.
Nu heeft u datum en maand correct ingesteld.

TIJD INSTELLEN
• Trek de kroon uit in de tweede positie, als de secondenwijzer de 12.00 uur positie heeft bereikt..
• Door de kroon rechtsom te draaien, wordt de tijd ingesteld.
Houdt rekening met de 12.00- en 24.00 uur aanduiding, zodat de datumwissel ook op 24.00 uur plaats vindt.
De datumaanduiding werkt met 31 dagen, dit betekent dat bij maanden met minder dan 31 dagen een handmatige correctie
moet worden uitgevoerd.
• Trek de kroon uit in de eerste positie.
• Door de kroon linksom te draaien, wordt de datum voorgezet.

WAARSCHUWING
• 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 volledig opgeladen zijn.
Binnenverlichting 1000 lux
= 60 uur
TL-buis 30 Watt met 20 cm. abstand = 25 uur
Daglicht
= 14 uur
Wordt het horloge gedragen of op een lichte plaats neergelegd,
dan heeft het altijd voldoende energie.
Is het horloge compleet opgeladen heeft het een gangreserve van ongeveer 6 maanden.
Verdere informatie ontneemt u alstublieft de originele gebruiksaanwijzing.

