Chronograaf
Analoog quarts

Knop A

Kroon

Knop B

Cal. E870 - Mod. BL8001-01A

Functies:
- Eco-Drive
- Perpetual Calendar
- Dag-alarm
- Maand, weekdag, datum
- Geschroefde kastbodem

Gebruiksaanwijzing CAL. E870 (Verkorte uitvoering)
BASIS-INSTELLING (NULZETTING)

• Controleer eerst of de secondenwijzer in secondenstappen loopt.
Is dit niet het geval, moet het horloge eerst opgeladen worden.
Duur om op te laden: ca. 4,5 uur bij daglicht. Verdere tijden om op te laden, vindt u in in de tabel van de gebruiksaanwijzing.
• Trek de kroon uit, in de eerste positie, de sec. wijzer loopt naar de 30 sec. positie.
• Draai de kroon om het horloge op de moduswijzer plaatselijketijd-modus L-TM te schakelen. Druk de kroon terug in de
grondpositie.
• Druk knop A ongeveer 10 sec tot alle wijzers lopen.
De nulzetting is correct, als alle wijzers op de volgende aanduiding stoppen: 24 uur- wijzer op 24.00 uur;
uur / min. op 12.00 uur ;sec. op 12.00 uur ; dagaanduiding op SUN ; datum op1 Is dit niet het geval, moet
de nulzetting als volgt uitgevoerd worden:
• Trek de kroon uit, in de tweede positie.
• Door de kroon rechtsom te draaien, wordt de sec. wijzer voorgezet. snel draaien, veroorzaakt het automatisch lopen
van de sec. wijzer en kan door eenmalig schakelen worden gestopt. De sec.wijzer loopt automatisch 60 sec.
voor, als deze niet wordt gestopt.
• Druk knop A, de minutenwijzer loopt 5 min. voor en terug (demo-beweging).
• Door de kroon rechts - of linksom te draaien, wordt de tijd op 24.00 uur gezet. snel draaien, veroorzaakt het
automatisch lopen van de wijzers en kan door eenmalig schakelen worden gestopt.
• Druk knop A, de functiewijzer (weekdagaanduiding) loopt voor en terug (demo-beweging).
• Door de kroon rechts - of linksom te draaien, wordt de weekdag op SUN en de datum op de 1.ste gezet.
Eerst moet de datum op de eerste staan, vervolgens wordt de weekdag op SUN gezet. De datum,schakelt
bij vier omdraaiingen van de functiewijzer, één dag verder.
• Druk de kroon terug in de grondpositie.
• Druk knop A, de nulzetting is afgesloten.

FUNCTIEOMSCHAKELING

• Trek de kroon uit, in de eerste positie.
• Draai de kroon, om het horloge op de functie, TME Timemodus , CAL Kalendermodus, ALM Alarmmodus,
L-TM plaatselijketijdmodus te zetten.

INSTELLEN VAN DE TIJD

• Trek de kroon uit, in de eerste positie.
• Draai de kroon om het horloge op de functie, TME Timemodus te zetten.
• Trek de kroon uit, in de tweede positie. De secondenwijzer loopt voorwaarts naar 12.00 uur.
• Door de kroon rechtsom te draaien worden de wijzers voorgezet en door de kroon linksom te draaien
teruggezet. Snel draaien, veroorzaakt een automatisch lopen van de wijzers en kan door eenmalig schakelen
worden gestopt. Let op de correcte instelling van de 24.00 uur aanduiding.
• Druk de kroon terug in de grondpositie.

INSTELLEN VAN DE KALENDER

• Trek de kroon uit, in de eerste positie.
• Draai de kroon, om het horloge op de functie, CAL kalendermodus te zetten.
• Trek de kroon uit, in de tweede positie.
De secondenwijzer loopt naar de maandaanduiding (bv. 2 :00 voor februari)
De functiewijzer loopt naar de ingestelde jaaraanduiding (bv. LY voor schrikkeljaar).
• Door de kroon rechtsom te draaien wordt de jaaraanduiding voorgezet en door de kroon linksom te draaien teruggezet.
• Druk knop A, de secondenwijzer draait één keer rond en stopt op de ingestelde maandaanduiding.
• Door de kroon rechtsom te draaien wordt de maandaanduiding ingesteld.
• Druk knop A, de functiewijzer wisselt van de jaaraanduiding naar de weekdagaanduiding.
• Door de kroon rechtsom te draaien wordt de datum voorgezet en door de kroon linksom te draaien teruggezet.
Bij iedere klik draait de functiewijzer 4 maal rond en de datum schakelt één dag voor respectievelijk terug .
• Druk knop A, de functiewijzer loopt voor en terug (demo-beweging).
• Door de kroon rechtsom te draaien wordt de weekdag voorgezet en door de kroon linksom te draaien
teruggezet.
• Druk knop A, als in de aanduiding de jaarinstelling wordt gewenst.
• Druk de kroon terug in de grondpositie.

INSTELLEN VAN HET ALARM

• Trek de kroon uit, in de eerste positie.
• Draai de kroon, om het horloge op de functie, ALM alarmmodus te zetten.
• Trek de kroon uit, in de tweede positie. De tijd loopt naar de laatst ingestelde alarmtijd. De functiewijzer loopt
naar ON of OFF.
• Door de kroon rechtsom te draaien wordt de alarmtijd voorgezet en door de kroon linksom te draaien
teruggezet. Snel draaien, veroorzaakt een automatisch lopen van de wijzers en kan door eenmalig
schakelen worden gestopt. Let op de 24-uur aanduiding.
• Druk knop B, om het alarm op ON of Off te zetten. De aanduiding, volgt door de fuctiewijzer.
• Druk de kroon terug in de grondpositie.

INSTELLEN VAN DE PLAATSELIJKE TIJD

• Trek de kroon uit, in de eerste positie.
• Draai de kroon, om het horloge op de functie L-TM tijdmodus te zetten.
• Trek de kroon uit, in de tweede positie. De tijd loopt naar de laatst ingestelde plaatselijke tijd.
• Door de kroon rechtsom te draaien wordt de tijd voorgezet en door de kroon linksom te draaien
teruggezet. Het instellen gaat per uur.
Snel draaien, veroorzaakt een automatisch lopen van de wijzers en kan door eenmalig schakelen
worden gestopt. Let op de 24-uur aanduiding.
• Druk de kroon terug in de grondpositie.

STROOMSPAARFUNCTIE

• Ligt het horloge langer als 30 minuten in het donker, stopt de secondenwijzer op 12.00 uur.
De uur- en minutenwijzer lopen gewoon door.
• De secondenwijzer loopt weer verder, als er weer licht op de wijzerplaat valt.

WAARSCHUWING

• De secondenwijzer springt in een rhytmus van 2 seconden: de accu moet opgeladen worden. Het
horloge heeft licht nodig.
• De secondenwijzer loopt naar 12.00 uur en stopt, het horloge blijft stil staan.
De secondenwijzer loopt pas weer als het horloge voldoende is opgeladen.

TIJD OM OP TE LADEN

van stilstand tot lopen in 1 Sec.- Interval.
Verlichting 500 Lux
= 100 uur
TL-buis 30 Watt met 20 cm. abstand
= 45 uur
Daglicht
= 4,5 uur
Wordt het horloge gedragen of op een lichte plaats neergelegd dan heeft het altijd voldoende energie.
Indien het horloge volledig is opgeladen heeft het een gangreserve van 7 maanden.
Donkergangreserve bij geactiveerde energiespaarfunctie 1,5 jaar.

