Chronograaf
Analog quarts

Tweede tijd
-Plaatselijke tijd
-Alarm
-Jaar-aanduiding

Knop B
Secondenwijzer

Kroon
Functieaanduiding

Knop C
Cal. H460/H461 – Mod. AS2020-53L

Knop A
Datum en
functiewijzer

Cal. G900 - Mod. BL9009-54F

Functies:
- Perpetual Calendar
- Maand/dag/datum
- 24-uur aanduiding
- Dag-alarm
- Dualtime
- 240 Dagen gangreserve
- Tijd wordt door een akoestisch signaal weergegeven

GEBRUIKSAANWIJZING CAL. G900 (Verkorte uitvoering)
AKOESTISCHE TIJDWEERGAVE (REPEATERFUNCTIE)

Deze praktische functie van het horloge geeft, indien gewenst, de tijd weer middels een tijdsignaal.
• Druk knop B in de tijdmodus ca.1 seconde. De tijdweergave weerklinkt in verschillende tonen.
Bijvoorbeeld: 4:48
4 Uur
= viermaal hoogfrequente toon.
45 Minuten = driemaal hoog- en laagfrequente dubbele toon. 15 Min. = 1 dubbele toon.
3 Minuten = driemaal laagfrequente toon.

BASISINSTELLING (NULZETTING)

geval, moet het horloge eerst worden opgeladen. Duur om op te laden:
ca. 2,5 uur bij daglicht. Verdere tijden om op te laden, vindt u in in de tabel van de gebruiksaanwijzing.
• Druk knop C gedurende ca. 3 seconden, de datum-functiewijzer loopt naar de positie (0-SET) Uur- en minutenwijzer
van de tweede tijd lopen naar 12:00 uur. 24-Uur aanduiding: begin van de eerste daghelft. Rood = 1. daghelft, blauw = 2.daghelft.
• Schakel het horloge na de controle van de nulzetting met knop A, B of C terug in de tijdaanduiding.
Indien 20 sec. lang geen knop wordt gedrukt, schakelt het horloge automatisch in de tijdaanduiding terug.
Indien de wijzers niet naar de basisinstelling gaan, moet de basisinstelling als volgt worden uitgevoerd:
• Trek de kroon uit in de tweede positie.
• Druk knop A, B, en C gelijktijdig gedurende ca.2 sec., de datum-functiewijzer en de uur-en minutenwijzer
van de tweede tijd lopen voor en terug (demo-beweging).Ter bevestiging van de nulzetting klingt een alarmtoon.
• Druk knop A, de minuten- en uurwijzer net als de dagaanduiding worden versteld.
Gedrukt houden van knop A veroorzaakt een snel vooruit lopen. Zet de tijd van de tweede tijdaanduiding op
12:00 en daarmee verbonden, de dagaanduiding op het einde van de tweede daghelft.
• Druk knop B, de datum-functiewijzer wordt versteld. Zet deze op de positie (0-SET)
• Druk de kroon terug in de grondpositie. De basisinstelling is nu afgesloten.
Volgt na het veroorzaken van de basisinstelling geen nulzetting, loopt de datum-functiewijzer
tegen de klok in. Een waarschuwing, dat de nulzetting niet correct is uitgevoerd.
Na de nulzetting moet de tijd van de primaire tijdaanduiding en de tweede tijd opnieuw worden
ingesteld.

PRIMAIRE TIJD EN TWEEDE TIJD INSTELLEN

• Trek de kroon uit in de tweede positie, als de secondenwijzer op 0 staat.
• Draai aan de kroon, om het horloge op de juiste tijd te zetten.
Let op, altijd de tweede tijd met de primaire tijd gelijk zetten.
Indien dit afwijkt van elkaar zijn er ook afwijkingen in het tijdsignaaal en in de alarmfunctie.
• Druk knop A, om de tweede tijd gelijk te zetten met de primaire tijd.
Let op de 24-uur aanduiding. Rood = 1.daghelft .Blauw = 2.daghelft.
• Druk de kroon terug in de grondpositie.

DATUM INSTELLEN

• Trek de kroon uit in de eerste positie.
De uurwijzer van de tweede tijd duidt het schrikkeljaar danwel de jaren na het schrikkeljaar aan.
De minutenwijzer van de tweede tijd duidt de maand aan. De datum-functiewijzer duidt de datum aan.
• Druk knop A, om het jaar en de maand in te stellen.Gedrukt houden van knop A veroorzaakt een snel vooruit lopen.
• Druk knop B, om de datum in te stellen.
• Druk de kroon terug in de grondpositie.

DATUM OPROEPEN

• Druk knop A in de tijdmodus gedurende ca. 2 sec.
De tweede tijd wisselt in de kalenderaanduiding. De uurwijzer van de tweede tijd duidt het schrikkeljaar danwel de
jaren na het schrikkeljaar aan. De minutenwijzer van de tweede tijd duidt de maand aan.
• Schakel het horloge, na het oproepen van de kalenderaanduiding met knop A, B of C terug in de tijdaanduiding.
Indien 20 sec. lang geen knop wordt gedrukt, schakelt het horloge automatisch in de tijdaanduiding terug.

ALARM INSTELLEN

• Druk knop C meervoudig in de tijdmodus, tot de functiewijzer de pos. (H-AL) ON/OFF aanduidt. De uur en minutenwijzer
van de tweede tijd duiden de ingestelde alarmtijd aan.
• Druk knop A, de alarmtijd wordt versteld. Let op de 24-uur aanduiding. Gedrukt houden van knop A veroorzaakt
een snel vooruit lopen.
• Druk knop B, het alarm wordt op ON of OFF gezet. Indien 1 min. lang geen knop wordt gedrukt, schakelt het
horloge automatisch in de tijdaanduiding terug.Het veroorzaakte alarm wordt door op knop A, B of C te drukken afgezet.
• Druk knop B gedurende ca. 2 sec, in de functie H-AL wordt de alarmmonitor (alarmtoon) ingeschakeld.

PLAATSELIJKE TIJD (L-TM) INSTELLEN

• Druk knop C meervoudig in de tijdmodus, tot de functiewijzer de pos. (L-TM) aanduidt. De uur en minutenwijzer
van de tweede tijd duiden de laatst ingestelde plaatselijke tijd aan.
• Druk knop A, de plaatselijke tijd wordt door ieder drukken 30 minuten voorgezet. Let op de 24-uur aanduiding.
Gedrukt houden van knop A veroorzaakt een snel vooruit lopen. Indien 1 min. lang geen knop wordt gedrukt, schakelt
het horloge automatisch in de tijdaanduiding terug.

PLAATSELIJKE TIJD - ALARM INSTELLEN (L-AL)

• Druk knop C meervoudig in de tijdmodus, tot de functiewijzer de pos. (L-AL) ON/OFF aanduidt.
De uur en minutenwijzer van de tweede tijd duiden de ingestelde alarmtijd aan.
• Druk knop A, de alarmtijd wordt versteld. Let op de 24-uur aanduiding. Gedrukt houden van knop A veroorzaakt een snel vooruit lopen.
• Druk knop B, het alarm wordt op ON of OFF gezet. Indien 1 min. lang geen knop wordt gedrukt, schakelt het horloge automatisch
in de tijdaanduiding terug.Het veroorzaakte alarm wordt door op knop A, B of C te drukken afgezet.
• Druk knop B gedurende ca. 2 sec, in de functie L-AL wordt de alarmmonitor (alarmtoon) ingeschakeld.

SECONDENCORRECTIE (0-SET)

• Druk knop C meervoudig in de tijdmodus, tot de functiewijzer de pos. (0-SET) aanduidt. De uur en minutenwijzer van
de tweede tijd geven de actuele tijd aan.
• Druk knop B bij het horen van het tijdsignaal of het vergelijken met een referentietijd.Staat de secondenwijzer tussen
1 seconde en 29 seconden gaat het horloge voor. De secondenwijzer wordt gestopt en loopt bij overeenstemming van
de tijd verder. Staat de secondenwijzer tussen 30 seconden en 59 seconden gaat het horloge achter. De secondenwijzer
loopt voor naar de 12:00 pos. Indien 1 min. lang geen knop wordt gedrukt, schakelt het horloge automatisch in de
tijdaanduiding terug.

WAARSCHUWING

• De secondenwijzer springt in een rhytmus van 2 seconden: de accu moet opgeladen worden. Het horloge heeft licht
nodig en een resterende gangreserve van 5 dagen.
• De accu is ontladen, 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
= 40 uur
TL-buis 30 Watt met 20 cm. abstand = 17 uur
Daglicht
= 2,5 uur
Wordt het horloge gedragen of op een lichte plaats neergelegd dan heeft het altijd voldoende energie.Is het horloge
compleet opgeladen heeft het een gangreserve van 9 maanden.

