GEBRUIKSAANWIJZING Cal. E168 (Verkorte uitvoering)

Kenmerken
- De draaibare registerring, die voor de controlle van de duiktijd belangrijk is, heeft een mechanisme, zodat een
terugdraaien van de registerring niet mogelijk is.
- De schroefkroon kan los geschroefd worden om het horloge in te stellen en moet in de uitgangspositie weer
vastgeschroefd worden. De schroefkroon bevindt zich op de 4.00 uur positie om bij bewegingen niet te storen aan het
duikpak.

Voor het gebruik
De accu in dit horloge wordt gebruikt om electrische energie in op te slaan. Voor het horloge in gebruik wordt
genomen, dient het horloge eerst d.m.v. licht te worden opgeladen. De duur om op te laden is afhankelijk van de
lichtbron en kunt u de rubriek erforderliche Aufladezeit’’ in de originele gebruiksaanwijzing ontnemen. Wordt het
horloge gedragen of op een lichte plaats neergelegd, dan is altijd voldoende energie voorhanden.
Als het horloge volledig is opgeladen heeft het een gangreserve van ca. 6 maanden.

Instellen van de tijd
- Schroef de kroon los, door deze linksom te draaien.
- De secondenwijzer in de 0-sec-positie laten stoppen, door de kroon uit te trekken in de tweede positie.
- De kroon draaien om de tijd in te stellen
- Na het instellen van de tijd, de kroon weer in de normale positie terug drukken en vastschroeven.

Instellen van de datum
- Schroef de kroon los en trek de kroon uit in de eerste positie.
- Door aan de kroon te draaien wordt de datum ingesteld.
- Wordt de datum ingesteld, terwijl de tijdaanduiding een tijd weergeeft tussen 9.00 uur s’morgens en 1.00 uur
s’morgens, kan het zijn dat de datum op de volgende dag niet veranderd.
- De kalenderfunctie van dit horloge heeft een cyclus van 31 dagen. Bij maanden met minder dan 31 dagen
(bv. februari) moet de datum manueel d.m.v. de kroon op de eerste dag van de volgende maand worden gezet.
- Na het instellen van de datum, de kroon weer in de uitgangspositie terug drukken en vastschroeven.
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Waarschuwingsfunctie
Indien het horloge niet voldoende is opgeladen, beweegt de secondenwijzer in stappen van 2 seconden.
Het horloge geeft nog steeds de correcte tijd weer, maar zal echter na ongeveer 3 dagen stil blijven staan.

Waarschuwingsfunctie voor het instellen van de tijd
Indien het horloge stil blijft staan en vervolgens aan het licht wordt blootgesteld, wordt de snelstartfunctie geactiveerd.
De secondenwijzer beweegt zich schokkend, wat aanduidt dat de aangegeven tijd niet correct is.
Verbod: Gebruik het horloge niet om te duiken als de waarschuwingsfunctie voor niet voldoende laadcapaciteit
is geactiveerd (secondenwijzer in 2 sec stappen).

Voor het duiken
Attentie:- De kroon moet in de juiste uitgangspositie staan en zijn vastgeschroefd.
- De registerring moet zich makkelijk laten draaien.
- Band en glas van het horloge moeten geen afwijkingen en/of beschadigingen hebben.

Gebruik van de registerring
De draaibare registerring kan als referentie dienen voor de verstreken tijd tijdens het duiken of voor de nog verblijvende
resttijd van een voorbestemd tijdsbestek.

Instellen van de draaibare registerring
*Draai de registerring alleen maar naar links. De ring kan niet naar rechts gedraaid worden om het risico van een
foutief gebruik te vermijden.

Bepalen van het verstreken tijdsbestek

* zet de markering
op de registerring met de minutenwijzer gelijk. Na afloop van een
bepaald tijdsbestek kan de verstreken tijd op de draaibare registerring worden afgelezen.
Bepalen van de resttijd

*resttijd kan worden bepaald, door de markering
De te zetten.

op de registerring met de eindtijd gelijk
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