Cal E81*

Eco-Drive Chronograaf Perpetual Calendar

Instellen van tijd en datum (TME)
Zet het horloge op de tijdfunktie door de kroon te draaien totdat het klokje onder op TME wijst. Trek de kroon
twee stappen uit en stel met deze de tijd in. Let hierbij op de 24-uurs-wijzer (klokje links) en druk hierna de
kroon weer in.
Om de datum in te stellen dient u het horloge ook op de tijdfunktie TME te zetten. Trek de kroon uit in de eerste
positie. De secondewijzer loopt nu naar de ingestelde maand (1 = januari, 2 = februari, enz.), terwijl de
funktiewijzer (klokje rechts) het aantal jaren aangeeft ná het laatste schrikkeljaar.
Draai de kroon naar u toe om de datum in te stellen. Druk knop A (rechtsboven) in om het aantal jaren ná het
laatste schrikkeljaar in te stellen (klokje rechts). In 2001 staat deze op 1, in 2002 op 2, in 2003 op 3, in 2004 op 0
enz. Druk op knop B (rechtsonder) om de maand in te stellen: 1 = januari, 2 = februari, 3 = maart enz.
Druk hierna de kroon weer in.
De kalenderfunktie is nu geprogrammeerd tot en met het jaar 2099. Ook met schrikkeljaren wordt rekening
gehouden.

Het gebruik van de chronograaf (CHR)
De chronograaf kan tijden meten in eenheden van 1/20 seconde tot maximaal 59 minuten en 59 seconden.
Draai de kroon en zet het horloge in de Chronograaf-funktie (CHR in het onderste klokje). Start de chronograaf
door knop A (rechtsboven) in te drukken. Voor de tussentijd resp. eindtijd drukt u knop A wederom in. De
secondewijzer geeft de verstreken seconden weer, terwijl de funktiewijzer (klokje rechts) de verstreken minuten
toont. Na het verstrijken van de tijd kunt u – door knop B te drukken – de verstreken tijd in 1/20 sec. zien.
Door knop A langer ingedrukt te houden gaat de chronograaf weer terug naar de “0”.

Instellen van een 2e tijd (L-TM)
Voor mensen die regelmatig naar het buitenland reizen of bv. familie in het buitenland hebben kan met dit
horloge een tweede tijd worden ingesteld.
Draai hiervoor de kroon, zodat het onderste klokje L-TM aangeeft. Trek de kroon uit in de tweede positie en stel
de gewenste tweede tijd in. Iedere keer als u de kroon een slag draait, loopt het horloge steeds exact een uur
voor- resp. achteruit. Om dit te stoppen draait u de kroon iets terug of drukt u hem in.

Gebruik van het alarm (ALM)
Zodra het alarm is ingesteld gaat deze iedere dag op dezelfde tijd af. Houdt er rekening mee dat het alarm is
afgesteld op de normale tijd (TME) en niet op de 2e tijd (L-TM).
Draai de kroon zodat het onderste klokje op ALM wijst. De secondewijzer verspringt dan naar de “on”- of “off”positie. Trek de kroon uit in de tweede positie en stel de alarmtijd in. Let hierbij op de 24-uurs-wijzer (klokje
links). De secondewijzer verspringt automatisch naar de “on”-positie. Door knop A (rechtsboven) te drukken
kunt u de alarmfunktie aan- of uitzetten (“on” of “off”). Druk hierna de kroon weer terug in en zet het horloge
weer terug in de tijdfunktie (TME).

