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Dieptemeter-
aanduiding

Cal. B74X – Mod. BJ2111-08E

Functie- aanduiding/minutenwijzer
voor stopwatch

Knop B:
Start/stop
Oproepen van de max. duikdiepte

Datum

Knop A:
Functiewissel 
dieptemeter/stopwatch

Druksensor

24-uur aanduiding

Functies:
- Eco-Drive
- Electronische dieptemeter
- Analoog aanduiding

 
- Geheugen voor max. duikdiepte
- Automatische omschakeling in de dieptemeter-functie door watersensor
- Stopwatch 1/20 sec. / 60 min.

Watersensor

Kroon



GEBRUIKSAANWIJZING CAL. B74X (Verkorte uitvoering)

VOOR HET IN GEBRUIK NEMEN
Gelieve in de tijdmodus de positie van de functiewijzer (dieptemeter-wijzer) te controleren. De wijzer zal op één van de volgende
drie posities staan, om de opgeladen energie aan te duiden.
L 2 = Geheel opgeladen. 
L 1 = 30 % tot 90 % opgeladen. 
NG = Opladen noodzakelijk. Het horloge schakelt niet meer in de duikfunctie.
Om op te laden heeft het horloge licht nodig, het beste is daglicht.
Tijd om op te laden van NG tot L2:
Daglicht zonnig      : 2,5  uur
Daglicht bewolkt    :  5     uur
Verlichting 500 lux : 134  uur
Na het laden moet de basisinstelling (nulzetting) worden voorgenomen.
• Door de kroon linksom te draaien, wordt de kroon losgedraaid.
• Trek de kroon uit in de 2. positie.
• Druk knop A en B gedurende 3 seconden. 
• Druk knop A en B om de dieptemeter- en functiewijzer op 12:00 te zetten.

INSTELLEN VAN DE ANALOGE TIJD
• Door de kroon linksom te draaien, wordt de kroon losgedraaid.
• Trek de kroon uit in de 2. positie, om de tijd in te stellen.
• Door aan de kroon te draaien, worden de uren-minuten en 24 uur-aanduiding ingesteld.

INSTELLEN VAN DE DATUM
• Trek de kroon uit in de 1. positie om de datum in te stellen. Door de kroon linksom te draaien, wordt de datum ingesteld.
  Na het instellen van de tijd en de datum moet de kroon weer worden vastgeschroefd.
• Druk de kroon terug tegen de kast en draai de kroon zolang rechtsom (met de klok mee) tot deze, 
  dicht tegen de horlogekast liggend, is vastgeschroefd.

GEBRUIK VAN DE CHRONOGRAAF
• Druk knop A gedurende 2 seconden de tijd-aanduidingsmodus schakelt in de chronograafmodus. 
  De functiewijzer wordt de secondenwijzer van de chronograaf de moduswijzer wordt de minutenwijzer. 
• Druk knop B om de chronograaf te starten en te stoppen.
• Druk knop A, als de chronograaf is gestopt, voor de nullzetting.
• Druk opnieuw knop A om in de tijdfunctie terug te schakelen. De chronograaf werkt niet simultaan met de tijd- of de
  duikmodus, indien dus van de chronografenmodus in een andere modus wordt gewisseld, worden de gegevens van de chronograaf
  gewist.

GEBRUIK VAN DE DIEPTEMETER
  Voordat het horloge wordt gebruikt om te duiken, moet gegarandeerd zijn, dat de kroon is vastgeschroefd en tegen
  de horlogekast aan zit.

  Het horloge schakelt automatisch van de tijd- of chronografenmodus in de duik-standby-modus, als de watersensor nat wordt. 
  De moduswijzer wordt op "DV" en de dieptemeterwijzer op "0" meter gezet. 
• De maximale diepte die gemeten kan worden, zijn 55 meter. Als de duiker deze diepte overschrijdt, blijft de dieptemeterwijzer op het
  kenmerk "EX" staan, tot de duiker naar een diepte van 55 meter of minder terugkeert.
• Druk knop B in de duik- of tijdmodus om het geheugen, voor de maximale diepte van de laatste duikgang, af te lezen.
• Druk knop B, om naar de voorafgaande modus terug te keren.
• Het is aanbevolen, alleen te duiken, als de aanduiding van de energie-capaciteit op LV 2 staat.
• Om na het duiken terug te keren in de tijdmodus, moet knop A gedurende 3 sec. worden gedrukt.

Attentie:
Voor het duiken:
Controleer a.u.b. in de tijdmodus, de positie van de functiewijzer 
(dieptemeter-wijzer). De wijzer zal op één van de volgende drie posities staan, om de opgeladen energie aan te duiden.
L 2 = Geheel opgeladen. 
L 1 = 30 % tot 90 % opgeladen. 
NG = Opladen noodzakelijk. Het horloge schakelt niet meer in de duikfunctie.
Om op te laden heeft het horloge licht nodig, het beste is daglicht.
Tijd om op te laden van NG tot L2:
Daglicht zonnig      : 2,5  uur
Daglicht bewolkt    :  5     uur
Verlichting 500 lux : 134  uur

Verdere informatie ontneemt u alstublieft de originele gebruiksaanwijzing.
Voor het duiken is het strikt noodzakelijk de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, uit de
originele gebruiksaanwijzing, die bij het nieuwe horloge hoort, in acht te nemen.




