Chronograaf
Analoog quarts

Stopwatch-minuten

Stopwatch-seconden
Knop A

Retrograde dagaanduiding
Kroon

Seconden-aanduiding

Knop B

Cal. F560 - AN9000-53B

Functies:
- Stopwatch 1/1 sec tot max 60 min
- Weekdag/maand
- Geschroefde kastbodem

GEBRUIKSAANWIJZING CAL. F560 (Verkorte uitvoering)
INSTELLEN VAN DE TIJD

• Als het horloge een geschroefde kroon heeft, draait u de kroon los door deze linksom te draaien.
• Trek de kroon uit in de tweede positie, de secondenwijzer loopt naar de 12.00 uur positie.
• Door de kroon rechtsom te draaien worden de wijzers voor- en door linksom te draaien teruggezet.
Let op een juiste instelling in het 24.00 uur systeem, wat betreft het omschakelen van de datum.
• Druk de kroon terug in de uitgangspositie.

INSTELLEN VAN DE DATUM

• Trek de kroon uit in de eerste positie.
• Door de kroon rechtsom te draaien, wordt de datum voorgezet.
• Door de kroon linksom te draaien, wordt de datum teruggezet.
• Druk de kroon terug in de uitgangspositie.
De datumaanduiding heeft 31 dagen, dit betekent dat bij maanden met minder dan 31 dagen een manuele correctie moet plaats vinden.

GEBRUIK VAN DE CHRONOGRAAF

• De chronograaf kan een tijdmeting voornemen van 59 minuten in éénheden per sec.Na afloop van 59 minuten stopt de sec.wijzer.
• De minutenteller loopt verder, tot de chronograaf gestopt wordt.
• Druk knop A om de stopwatch te starten en te stoppen.
• Druk knop B om de gestopte chronograaf terug te zetten in de nulzetting.

BASISINSTELLING (NULZETTING) VAN DE CHRONOGRAAF

• Trek de kroon uit in de tweede positie.
• Druk knop A om de secondenwijzer van de stopwatch op 12.00 uur te zetten.
Iedere druk op de knop zorgt voor een doorschakeling per sec. Het vasthouden van de knop zorgt voor een snel voortlopen.
• Druk de kroon terug in de uitgangspositie
(en schroef de kroon weer vast, indien het horloge een schroefkroon heeft).

