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Cal. H144 - Mod. CB0021-57E

Functies:
- Zendergestuurd kwartsuurwerk met Eco-Drive techniek
- 180 Dagen gangreserve
- Full-Metal-Case en edelstalen band
- Saffierglas
- 4 Zendergestuurde tijdzones (Duitsland, USA, Japan, China)
- Wereldtijden
- Eeuwig durende kalender
- 20 Bar waterdicht

Gebruiksaanwijzing CAL. H144_H145

(Verkorte uitvoering)

ENERGIERESERVE CONTROLEREN / CONTROLEREN VAN HET ONTVANGSTSIGNAAL

• Controleer eerst of de kroon in de basispositie staat.
• Druk knop A kort.
Indien het horloge niet voldoende is opgeladen beweegt de secondewijzer een kwartslag tegen de klok in.
Het horloge moet worden opgeladen.
Wanneer het horloge voldoende is opgeladen wordt de actuele tijd aangeduid en de secondewijzer geeft met
OK of NO de kwaliteit van het laatst ontvangen zendsignaal aan.

BASISINSTELLING (REFERENTIEPOSITIE)

Referentiepositie = 0:00:00, datum 1
• Trek de kroon uit in de eerste positie.
• Druk knop B gedurende 5 seconden.
Wordt de correcte basisinstelling (referentiepositie) aangeduid, kan de kroon vervolgens weer in de basispositie worden terug gedrukt.

INSTELLEN VAN DE REFERENTIEPOSITIE

• Trek de kroon uit in de eerste positie.
• Druk knop B gedurende 5 seconden.
Wordt de correcte basisinstelling niet aangeduid • Trek de kroon uit in de tweede positie.
• Druk knop A kort.
De uurwijzer beweegt iets.
Door aan de kroon te draaien wordt de uurwijzer op 12:00 gezet.
Snel draaien veroorzaakt een automatisch lopen van de wijzers en kan door éénmalig schakelen worden gestopt.
• Druk knop A kort. De minuten- en uurwijzer bewegen.
Door aan de kroon te draaien worden de minuten- en secondewijzer op 12:00 gezet.
• Druk knop A kort.
De datumaanduiding beweegt. Door aan de kroon te draaien wordt de datumaanduiding op 1 gezet. Is nu de referentiepositie
correct ingesteld, wordt de kroon in de basispositie terug gedrukt.

INSTELLEN VAN DE STAD

• Trek de kroon uit in de eerste positie.
De secondewijzer beweegt zich op de actueel gekozen stad.
Door aan de kroon te draaien wordt de stad gekozen, waarvoor de tijd en de datum moeten worden aangeduid.
• Druk de kroon weer terug in de basispositie.
De signaalzender wisselt automatisch naar de desbetreffende gekozen stad.
Ontvangst van het zendsignaal is niet in iedere stad mogelijk. Hier loopt het horloge dan met de precisie van een
kwartshorloge.

AUTOMATISCHE ONTVANGST

Het horloge verwerkt het zendsignaal van 5 zenders in vier regio’s (Europa, Japan, USA en China) automatisch
om 2.00 uur en indien de ontvangst niet succesvol was, verwerkt het horloge het zendsignaal nogmaals om 3:00 en 4:00 uur,
alsook na een stilstand van het horloge en een heropladen van de accu.

HANDMATIGE ONTVANGST

De kroon moet in de basispositie staan.
• Druk knop A gedurende 2 seconden.
De secondewijzer loopt naar de RX-positie en het horloge begint mit de ontvangst van het zendsignaal.
Het kan 2 tot 15 minuten duren voordat de ontvangst is afgesloten. Na de ontvangst loopt de secondewijzer in secondestappen verder.

CONTROLEREN VAN DE ZOMERTIJD-INSTELLING

• Trek de kroon uit in de tweede positie.
De secondenwijzer loopt naar de aanduiding zomertijd ON of OFF.
ON = het horloge duidt de actuele zomertijd aan.
OFF = het horloge duidt de actuele zomertijd niet aan.
Door aan de kroon te draaien kan een keuze worden gemaakt tussen ON of OFF.
Bij de instelling ON wordt de zomertijd beinvloed door het laatst ontvangen tijdsignaal.
Bevindt u zich in een land met signaalontvangst, heerst hier echter geen zomertijd, is het noodzakelijk dat u een
stad of tijdzone kiest, die overeenkomt met de gewenste tijd. De tijdsignalen in Noord-Amerika en Europa
bevatten de zomertijd.
• Druk de kroon weer terug in de basispositie.

HANDMATIG INSTELLEN VAN DE TIJD EN DE DATUM

• Trek de kroon uit in de tweede positie.
• Druk knop A kort.
De secondewijzer loopt naar 12.00 uur.
Door aan de kroon te draaien wordt de minutenwijzer versteld.
• Druk knop A kort. De uurwijzer beweegt zich iets.
Door aan de kroon te draaien wordt de uurwijzer versteld. Let op AM / PM.
• Druk knop A kort.
De datumaanduiding beweegt zich iets. Door aan de kroon te draaien wordt de datumaanduiding ingesteld.
• Druk knop A kort.
De secondenwijzer duidt de actuele instelling voor de maand en het jaar aan.
Door aan de kroon te draaien wordt de maand en het jaar ingesteld.
b.v. pos. 3:00 voor maart en 2 minutenindelingen voor het 2. jaar na het schrikkeljaar.
Druk de kroon weer terug in de basispositie.
De actuele tijd wordt aangeduid.

WAARSCHUWING

• De secondenwijzer springt in een rhytmus van 2 seconden:
de accu moet worden opgeladen. Het horloge heeft licht nodig.

ENERGIESPAARMODUS

• Na een week zonder licht schakelt het horloge in de spaarfunctie.
Alle wijzers stoppen bij12:00 uur.
Het zendsgnaal wordt dagelijks automatisch ontvangen.
• Wanneer het horloge aan het licht wordt blootgesteld, is de spaarmodus opgeheven,
het horloge stelt zich automatisch op de juiste tijd.

TIJD OM OP TE LADEN

Van stilstand, tot het automatisch ontvangen van het zendsignaal:
TL-buis 30 Watt met 20 cm. abstand = 2,5 uur
Daglicht
= 1 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 6 maanden.
Donkergangreserve bij geactiveerde energiespaarfunctie 2 jaar.
Verdere informatie ontneemt u alstublieft de originele gebruiksaanwijzing.

