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GEBRUIKSAANWIJZING Cal. J250 
 

 
 
 
 
 
       

BASISINSTELLING (wijzer-nulzetting) 
Na een geheel ontladen van de accu of een disfunctie is een nulzetting noodzakelijk. 
De nulzetting gaat als volgt: 
• Draai de schroefkroon op de 4:00 uur positie en de drukker A en B linksom los van de horlogekast. 
• Trek de kroon uit in de tweede positie, de wijzer voor de maximale duikdiepte en de wijzer van de dieptemeter  
  draaien een keer geheel rond en gaan op 0 m. (3:00 uur) staan of op een andere positie. 
  De gangreserve-aanduiding gaat naar READY. 
• Druk knop B gedurende 2 seconden.  
  De dieptemeter-wijzer loopt naar de 70 m - markering, de wijzer voor de maximale duikdiepte beweegt op het actuele 
  referentiepunt. 
• Druk knop A om de wijzer voor de maximale duikdiepte in enkele stappen op 0 m te zetten. 
  Voor een snel vooruitlopen, knop A gedrukt houden. 
• Druk knop B, de wijzer voor de maximale diepte loopt naar de 70 m - markering, de dieptemeter beweegt op het 
  actuele referentiepunt 
• Druk knop A om de dieptemeter-wijzer in enkele stappen op 0 m te zetten. 
  Voor een snel vooruitlopen, knop A gedrukt houden. 
• Druk de kroon terug in de basispositie, de wijzer voor de maximale diepte en de dieptemeter-wijzer lopen naar 0 m. 
  De wijzer van de gangreserve-indicator duidt de actuele gangreserve aan. 
• De basisinstelling is afgesloten.  
• Door de kroon rechtsom te draaien, worden de kroon en de drukknoppen A en B aan de horlogekast vastgeschroefd.  
 
 
TIJD EN DATUM INSTELLEN 
• Draai de schroefkroon op de 4:00 uur  positie linksom los van de horlogekast. 
• Trek de kroon uit in de tweede positie. Door de kroon links- of rechtsom te draaien 
  wordt de tijd ingesteld. Let bij het instellen op de datumwisseling om 24:00 uur. 
• Druk de kroon terug in de eerste positie om de datum in te stellen.  
• Door de kroon rechtsom te draaien wordt de snelle datuminstelling geactiveerd. 
  De datumaanduiding is altijd tot de 31-ste van de maand, de datum moet dus in maanden met 28/30 dagen worden 
  gecorrigeerd. 
• Druk de kroon terug in de basispositie. 
• Door de kroon rechtsom te draaien, worden de kroon en de drukknoppen A en B aan de horlogekast vastgeschroefd. 
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TIJD OM OP TE LADEN 
Van stilstand tot gehele oplading:  
 
    3.000 Lux   = Binnenverlichting 30 W, afstand  20 cm  8 Uur  
  10.000 Lux = Daglicht                          3,5 Uur  
100.000 Lux = Zonlicht                    2 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 11 maanden. 
 
Het horloge heeft geen stroomspaarfunctie! 
 
 
AANDUIDING GANGRESERVE 
• Staat de wijzer van de gangreserve in de beide bovenste segmenten van de aanduiding is de gangreserve voldoende 
  om normaal te functioneren.   
• Staat de wijzer van de gangreserve in de beide onderste segmenten van de aanduiding is het noodzakelijk dat het 
  horloge wordt opgeladen. 
• READY geeft de bereidheid aan om de waterdiepte te meten/duikfunctie. 
     
 
METEN VAN DE WATERDIEPTE 
• De meting start automatisch, wanneer de sensor in de zijkant van de horlogekast op 3:00 uur gedurende teminste  
  2 seconden met met water in contact komt. 
• De gangreserve-indicatie gaat naar de positie READY. 
• Als de waterdiepte-wijzer zich beweegt, geeft de gangreserve-indicator weer de gangreserve weer. 
• Met toenemende duikdiepte geeft de waterdiepte-wijzer stijgende waarden aan. 
• De wijzer voor de maximale duikdiepte stijgt synchroon met de waterdiepte naar hogere waarden, maar blijft bij 
  afnemende diepte op de hoogste waarde staan die werd bereikt. 
• Wordt de maximale waterdiepte overschreden geven beide wijzers OVER aan. Keert de duikdiepte weer terug binnen 
  het meetbereik, geeft de waterdiepte-wijzer weer de actuele diepte aan, de wijzer voor de maximale waterdiepte blijft 
  op OVER staan. 
   
 
STOPPEN VAN DE METING 
• Automatische stop: de meting stopt automatisch als de waterdiepte 10 minuten 0m aanduidt. 
• Handmatige stop: druk knop A minimaal 5 seconden, nadat het horloge en de sensor op 3:00 uur eerst zijn 
  afgedroogd. 
 
DECOMPRESSIE-ALARM (kan niet worden uitgeschakeld) 
• Bij een snelheid om op te stijgen van tenminste 9 meter/minuut klinkt een alarm. 
• 10 Seconden nadat de snelheid om op te stijgen onder de waarschuwingsgrens is gezonken stopt het alarm. 
• Door snelle armbewegingen kan het alarm worden geactiveerd! 
 
 
DECOMPRESSIE-ALARM CONTROLEREN 
• De kroon staat in de basis-  ook 0-positie, druk kort knop B. 
• De wijzer voor de maximale waterdiepte geeft de waarde van de laatste meting weer, nu drukt u kort knop A. 
• Het alarm klinkt gedurende 10 seconden. 
• Druk knop A om het alarm vroegtijdig te stoppen. 
• 10 Seconden nadat het alarm is gestopt, gaat de wijzer voor de maximale waterdiepte terug naar de basispositie. 
 
 
Functies: 
- Aanduiding van uur, minuut, seconde en datum, gangreserve 
- Automatisch omschakelen in de duikfunctie 
- Automatische meting van de diepte 
- Aanduiding van de maximale duikdiepte 
- Decompressie-alarm 
- Schroefkroon en geschroefde drukknoppen 
- Eenzijdig draaibare registerring 
 
 
 
 

 
 
 
 


