GEBRUIKSAANWIJZING Cal. U200
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Algemene informatie
• Controleer eerst of de secondewijzer in secondenstappen loopt.
Is dit niet het geval, moet het horloge eerst worden opgeladen.
Tijden om op te laden, vindt u in de tabel van de gebruiksaanwijzing.

MODUS VERANDEREN
Het horloge heeft 6 functies TME- tijd, CAL- kalender, TMR- timer, CHR- stopwatch, AL1- alarm 1, AL2- alarm 2
• Druk knop M om de functies te wisselen.
In de modus-aanduiding wordt de gekozen functie aangeduid.

VERANDEREN VAN DE WERELDTIJDEN (keuze stad)
• Druk knop M meermaals om de modus te veranderen in TME of CAL.
• Druk knop A of knop B meermaals om de naam van een stad in het digitale display B te kiezen.
De tijd of de kalender van de gekozen stad wordt in het digitale display A weergegeven.

HANDMATIG INSTELLEN VAN DE TIJD (TME)
Instellen van de plaatselijke analoge tijd
• Wacht tot de secondewijzer op 0 staat, trek dan de kroon uit op 4 uur.
• Door de kroon links – of rechtsom te draaien, wordt de tijd ingesteld.
• Druk de kroon weer terug in de basispositie als het tijdsignaal van b.v. de radio of de tv 0 seconden weergeeft.

INSTELLEN VAN DE TIJD VAN HET DIGITALE DISPLAY A
• Druk knop M meermaals om de modus op TME te zetten.
• Druk knop A of knop B meermaals om een stad te kiezen.
• Druk knop B zolang tot de zomertijdaanduiding (SMT) begint te knipperen.
• Druk knop A om een keuze te maken tussen ON of OFF.
• Druk knop B om de keuze te bevestigen en en ga door naar de volgende stap.
• Druk knop A meermaals om de knipperende positie (seconden) in te stellen.
• Druk knop A als de secondewijzer van het tijdsignaal op 0 springt.
• De positie veranderd voortdurend als knop A wordt gedrukt, en de minuten en het uur worden ingesteld.
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• Druk knop B om de keuze te bevestigen en stel de volgende positie in.
• Druk knop A om een keuze te maken tussen de 12-uur tijdaanduiding (12H) of de 24-uur tijdaanduiding (24H).
Bij de 12-uur tijdaanduiding verschijnt ’s morgens de aanduiding AM (A) en ’s middags de aanduiding PM (P).
• Druk knop B om de keuze te bevestigen.

HANDMATIG INSTELLEN VAN DE KALENDER (CAL)
• Druk knop M meermaals om de modus op CAL te zetten.
• Druk knop B zolang tot de maandaanduiding begint te knipperen.
• Druk knop A meermaals om de knipperende positie in te stellen.
• Druk knop B om de keuze te bevestigen en stel de volgende positie in (datum).
• Druk knop A meermaals om de knipperende positie in te stellen.
• Druk knop B om de keuze te bevestigen en stel de volgende positie in (jaar).
• Druk knop A meermaals om de knipperende positie in te stellen.
Het jaar kan van 2007 tot 2099 worden ingesteld.
• De weekdag wordt automatisch met de datum weergegeven.

TIMER INSTELLEN (TMR)
De timer kan van 1 minuut t/m 99 minuten worden ingesteld. Na afloop van de tijd klinkt 5 seconden een
alarmtoon.
• Druk knop M meermaals om de modus op TMR te zetten.
• Druk knop B meermaals om de tijd van de timer in te stellen.

GEBRUIK VAN DE TIMER (TMR)
• Druk knop A om de timer te starten.
Een signaaltoon bevestigt het starten.
Display B geeft ON aan.
Door nogmaals op knop A te drukken wordt de timer gestopt.
Display B geeft de ingestelde tijd van de timer weer.
• Druk knop B als de timer loopt voor een “flyback”.
De timer springt terug naar de instelling en start automatisch opnieuw.
• Druk knop B bei gestopte timer, wordt naar de ingestelde timertijd teruggeschakeld.
De gestarte meting loopt ook door bij een wisseling van de functie.
De ingeschakelde timer wordt door een symbool (klokje) in display A aangeduid.

GEBRUIK VAN DE CHRONOGRAAF (CHR)
De chronograaf kan de tijd meten van 23 uur, 59 min. en 59,99 seconden.
• Druk knop M meermaals om de modus op CHR te zetten.
• Druk knop A om de meting te starten en te stoppen. Een signaaltoon bevestigt de keuze.
• Druk knop B bij lopende tijdmeting, geeft het display A voor ongeveer10 sec. de tussentijd aan.
Display B geeft ON aan.
• Druk knop B wanneer de meting is gestopt,dan wordt de chronograaf op nul gezet.
De gestarte meting loopt ook door bij een wisseling van de functie.
De ingeschakelde chronograaf wordt door een symbool (sprinter) in display A aangeduid.

ALARM INSTELLEN (AL-1 ; AL-2)
• Druk knop M meermaals om de modus op AL-1 of AL-2 te zetten.
• Trek de kroon uit in de tweede positie.
Het display B geeft de stad en het display A de ingestelde alarmtijd, alsook ON of OFF aan.
• Druk knop A, om het alarm op ON of OFF te zetten.
• Druk knop B tot de stad in in display B knippert.
• Druk knop A meermaals om de stad in te stellen.
• Druk knop B om het uur in te stellen (knippert in display A).
• Druk knop A meermaals om het uur in te stellen.
• Druk knop B om de minuten in te stellen (knippert in display A).
• Druk knop A meermaals om de minuten in te stellen.

STROOMSPAARFUNCTIE
• Ligt het horloge langer dan 30 minuten in het donker wordt de display-aanduiding uitgeschakeld.
Uur- en minuten aanduiding lopen normaal door.
Zodra het horloge weer aan het licht komt, lopen de wijzers naar de juiste tijd en de displayaanduiding wordt weer
geactiveerd.

WAARSCHUWING
• De secondewijzer springt in een rhytmus van 2 seconden:
de accu moet worden opgeladen. Het horloge heeft licht nodig.
• De secondewijzer loopt naar de 12:00 positie en stopt, het horloge blijft stilstaan
De secondewijzer loopt pas weer, wanneer het horloge weer voldoende is opgeladen.
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TIJD OM OP TE LADEN:
Van stilstand tot gehele oplading :
Binnenverlichting 30 W , 20 cm afstand
Daglicht

=
=

7,5 uur
2,5 uur

Wordt het horloge gedragen of op een lichte plaats neergelegd
dan heeft het altijd voldoende energie.
Is het horloge geheel opgeladen heeft het een gangreserve van 8 maanden.
Twee seconden intervalbeweging tot stoppen: ongeveer 4 dagen.
Functies:
- Eco-Drive
- Stroomspaarfunctie
- Waarschuwingsfunctie indien onvoldoende opgeladen
- Wereldtijdfunctie voor 30 steden
- Zomertijd ON/OFF
- Eeuwigdurende kalender (tot 31 december 2099)
- Alarm [AL1] / [AL2]
- Chronograaf
- Timer
Meer informatie ontneemt u alstublieft de originele gebruiksaanwijzing.
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