GEBRUIKSAANWIJZING Cal. B620
Chronograaf-1/5
secondenwijzer

Knop B:
Start/Stop
Chronograafminutenwijzer
Kroon
24-Uur aanduiding
Secondenwijzer
Knop A:

INSTELLEN/ FUNCTIE
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. 1,5 uur bij daglicht.
Verdere tijden om op te laden, vindt u in de tabel van de gebruiksaanwijzing.
TIJD INSTELLEN
Indien het horloge een schroefkroon heeft, dient deze eerst te worden losgeschroefd door de kroon linksom te draaien.
• Trek de kroon uit in de tweede positie, wanneer de secondenwijzer de 12.00 uur positie heeft bereikt.
• Door de kroon rechtsom te draaien, worden de wijzers voor en door de kroon linksom te draaien terug gezet.
Let op de juiste instelling van de 24-uur aanduiding.
• Druk de kroon terug in de basispositie.
DATUM INSTELLEN
• Trek de kroon uit in de eerste positie.
• Door de kroon linksom te draaien, wordt de datum vooruit gezet.
• Druk de kroon terug in de basispositie.
De datumsaanduiding werkt met 31 dagen. Dit betekent, in maanden met minder dan 31 dagen moet een
handmatige correctie worden voorgenomen.
GEBRUIK VAN DE CHRONOGRAAF
De chronograaf maakt een tijdmeting over 60 minuten in eenheden van 1/5 seconden.
Na afloop van 60 minuten stoppen de wijzers.
• Druk knop B om de stopwatch te starten en weer te stoppen.
• Druk knop A als de chronograaf is gestopt om deze weer op nul te zetten.
BASISINSTELLING (nulzetting) VAN DE CHRONOGRAAF
• Trek de kroon uit in de tweede positie.
• Druk knop B gedurende 3 seconden, om het horloge op de functie nulzetting te schakelen.
• Druk wederom knop B, om de secondewijzer van de stopwatch op 12.00 uur te zetten.
Ieder drukken zorgt voor een doorschakelen per 1 seconde. Voortdurend drukken veroorzaakt een snel voorlopen.
• Druk knop A om de minutenwijzer van de stopwatch op 12.00 uur te zetten.
• Druk de kroon terug in de basispositie.
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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 lopen in 1 sec.- interval.
Binnenverlichting 500 Lux
= 160 uur
TL-buis 30 Watt met 20 cm abstand = 25 uur
Daglicht
= 1,5-7 uur
Wordt het horloge gedragen of op een lichte plaats neergelegd
dan heeft het altijd voldoende energie.
Is het horloge geheel opgeladen heeft het een donkergangreserve van 9 maanden.Funktionen:
- Eco-Drive
- Schnellstartfunktion.
- Warnfunktion bei unzureichender Ladung
- Überladeschutz
- Datum
- 24 Std. Anzeige (Tageszeit)
- Stoppuhr 60 Min- in 1/5 Sekunden
Functies:
Eco-Drive
Snelstartfunctie
Waarschuwingsfunctie bij onvoldoende oplading
Bescherming tegen overladen van de accu
Datum
24-Uur aanduiding (Dagtijd)
Stopwatch 60 min. in 1/5 seconden
Verdere informatie ontneemt u alstublieft de originele gebruiksaanwijzing.
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