DISPLAY EN KROON/KNOPPEN
Uurwijzer

Minuutwijzer

TIJD / KALENDER
● Uur- en minuutwijzer met secondewijzer
● Datum
● Dag

Dag en
datum

MON 15

a b
c

200 METER WATERRESISTANT
● Geschikt voor scuba-duiken

Nederlands

NEDERLANDS
Nederlands

CAL. 7S26
AUTOMATIC DIVER

d
Kroon

Secondewijzer

DRAAIBARE RING

Draaibare ring

● Meting van de verstreken duiktijd (tot 60 minuten)
a: Kroon in
vastgeschroefde
positie

SCHROEFKROON
66
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b: Normale stand
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c: Eerste klik

d: Tweede klik
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SCHROEFKROON
[voor modellen met een schroefkroon]

Losdraaien van de kroon
1 Draai de kroon linksom los.

Dit is een mechanisch automatisch horloge.
● Uw horloge activeren:
Beweeg het horloge gedurende ongeveer 30 seconden in een horizontaal vlak.
* Als u het horloge om heeft zal de hoofdveer automatisch worden opgewonden door
de normale bewegingen van uw pols.
* Als het horloge wordt gebruikt zonder voldoende te zijn opgewonden, kan het
uurwerk achter of voor gaan lopen. Om dit te voorkomen kunt u het horloge het beste
tenminste 8 uren per dag dragen.

Vastdraaien van de kroon
1 Druk de kroon terug in de normale stand.
2 Draai de kroon rechtsom vast terwijl u hem
zachtjes indrukt.
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2 De kroon kan worden uitgetrokken.

HET HORLOGE ACTIVEREN
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DE TIJD EN DATUM INSTELLEN
KROON

➠
1

3
4

➠

3 Draai de kroon met de klok mee
tot de datum van de vorige dag
verschijnt.

8

7

4 Draai de kroon tegen de klok in
tot de vorige weekdag in de
gewenste taal verschijnt.

6

6 Draai de wijzers met de kroon
vooruit tot de datum en dag
veranderen. De tijd die nu wordt
aangegeven is voor 's morgens
(AM). Blijf de wijzers met de kroon
vooruit draaien tot u de juiste tijd
heeft ingesteld.
7 Druk de kroon terug.
8 Vergrendel de kroon weer door
deze in te drukken en tegelijk met
de klok mee te draaien.

* Stel de datum of de dag niet in tussen 9.00 uur pm en 4.00 uur am.
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5

MON 16

2 Trek de kroon uit tot de eerste
klik.

2

MON 15

5 Trek de kroon uit tot de tweede
klik.

➠

1 Draai de kroon tegen de klok in
los.
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Nederlands

Nederlands

KROON
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DRAAIBARE RING
De draaibare ring geeft tot maximaal 60 minuten aan.
1 Breng de draaibare ring met “ ● ”
tegenover de minuutwijzer.

2
verstreken tijd

72
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Wanneer de tijd verstreken is, kunt
u de ring aflezen.

Voorbeeld: Begintijd
:
Eindtijd
:
Verstreken tijd :

10:10
10:40
30 minuten

* Voor uw en andermans veiligheid mag u de ring alleen tegen de klok in draaien,
zodat de gemeten tijd in geen geval korter is dan de daadwerkelijk verstreken tijd.
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VOORZORGSMAATREGELEN
Voor u gaat duiken moet u controleren of het horloge naar behoren functioneert en moet
u de onderstaande voorzorgen in acht nemen.
Ga in geen geval duiken met het horloge als u niet voldoende duiktraining en onderricht hebt
gehad. Houd u, voor uw en andermans veiligheid aan de regels die gelden bij het duiken.

VOOR U GAAT DUIKEN
● Gebruik het horloge niet voor zogenaamd 'saturation' diepzeeduiken met Helium.
● Controleer:
• of de kroon goed vastgedraaid zit,
• of er geen zichtbare breuk in het glas zit of de horlogeband,
• of de band goed bevestigd zit aan de horlogekast,
• of de gesp de band goed om de pols houdt,
• of de draaibare ring linksom probleemloos draait (de draaibeweging mag niet te los
of te stroef gaan) en het “●” teken op één lijn staat met de minuutwijzer,
• de tijd en de datum correct zijn ingesteld.

Nederlands

Nederlands

* Draai de wijzers langs de 12 uur-stand om te zien of het uurwerk de tijd 's morgens
(AM) of 's middags (PM) aangeeft. Als de datum verandert wanneer de urenwijzer
langs 12 uur gaat, wijst deze vervolgens de tijd 's morgens (AM) aan. Als de datum
niet verandert, wijst het uurwerk de tijd 's middags (PM) aan.
* Zet de wijzers eerst op een paar minuten voor de juiste tijd en draai ze vervolgens
naar het exacte tijdstip.
* De datum moet worden bijgesteld aan het eind van februari en aan het eind van
maanden met 30 dagen.

Als er enige gebreken zijn, raden wij u aan een GEAUTORISEERDE PULSAR DEALER of
SERVICE CENTRUM te raadplegen voordat u het horloge bij het duiken gaat gebruiken.

TIJDENS HET DUIKEN
● Gebruik de kroon niet wanneer het horloge in het water of nog nat is.
● Kijk uit dat het horloge niet tegen harde oppervlakten slaat.
● De ring zal in het water stroever draaien, maar dit is geen gebrek van het horloge.
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NA HET DUIKEN
● Controleer of de kroon helemaal vastgeschroefd is en spoel het horloge dan goed af met
zoet water om al het zoute zeewater, zand en vuil enz. weg te wassen.
● Droog het horloge na het schoonmaken met een zachte droge doek om roest op de kast
te voorkomen.

HET BEHOUD VAN DE KWALITEIT VAN UW HORLOGE

LUMIBRITETM

* “LUMIBRITE” is een handelsmerk van SEIKO CORPORATION.

LumiBrite is een nieuw ontwikkeld lichtgevend pigment dat volkomen onschadelijk is voor de
mens en de natuur en dat geen gifstoffen, zoals bijvoorbeeld radio-actieve materialen, bevat.
LumiBrite absorbeert in zeer korte tijd energie uit zonlicht of kunstlicht en bewaart deze energie
om later, wanneer het donker is, zelf licht te kunnen geven. Wanneer LumiBrite bijvoorbeeld
ongeveer 10 minuten wordt blootgesteld aan een lichtbron van tenminste 500 lux sterk, dan kan
dit materiaal 5 tot 8 uur lang licht blijven geven.
Wij wijzen u er echter op dat, daar LumiBrite de opgeslagen lichtenergie geleidelijk afgeeft, de
helderheid geleidelijk af zal nemen. Hoe lang het materiaal licht zal blijven geven is daarnaast
mede afhankelijk van factoren als de sterkte van het licht waaraan het werd blootgesteld en de
afstand tot de lichtbron.
Wanneer u duikt in donkere omstandigheden, is het mogelijk dat LumiBrite geen licht lijkt te
geven als het materiaal niet voldoende licht heeft kunnen opnemen.
Zorg er daarom voor u gaat duiken voor dat het horloge lang genoeg aan een lichtbron is
blootgesteld die sterk genoeg is, bijvoorbeeld onder de omstandigheden zoals hierboven vermeld,
zodat het voldoende lichtenergie kan opnemen. Is dat niet mogelijk, gebruik het horloge dan in
combinatie met een onderwaterlamp.
< Referentiegegevens lichtsterkte >
(A)
Zonlicht
[Mooi weer]: 100.000 lux
[Bewolkt]: 10.000 lux
(B)
Binnen (Overdag, bij een raam)
[Mooi weer]: minstens 3000 lux
[Bewolkt]: 1000 tot 3000 lux
[Regen]: minder dan 1000 lux
(C)
Kunstlicht (40 Watt TL verlichting, daglichtkleur)
[Afstand tot het horloge: 1m]: 1000 lux
[Afstand tot het horloge: 3m]: 500 lux (gemiddelde lichtsterkte binnenskamers)
[Afstand tot het horloge: 4m]: 250 lux
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● Voor een eventuele reparatie van dit duikershorloge is specialistische kennis en
apparatuur vereist. Als het functioneren van uw duikershorloge te wensen overlaat mag
u daarom in geen geval proberen het zelf te repareren, maar dient u het onmiddellijk naar
uw dichtstbijzijnde ERKENDE PULSAR DEALER of SERVICE-CENTRUM te brengen of
sturen.
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HET BEHOUD VAN DE KWALITEIT VAN UW HORLOGE
WATERDICHTHEID

● Water resistance (5 bar)*

Nederlands

7S26̲D
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NOTE:
Een drukwaarde is een testdrukwaarde en mag niet worden beschouwd
als de druk op werkelijke duikdiepte, aangezien zwembewegingen die
druk op een bepaalde diepte kunnen vergroten.

Nederlands

Als “WATER RESISTANT 5 BAR” is
● Niet Water resistant
gegraveerd op de achterplaat, dan is
Als “WATER RESISTANT” niet is
Uw horloge ontworpen en gemaakt
gegraveerd op de achterplaat, dan is 5 bar WR
om totop 5 bar waterdruk te
Uw horloge niet waterdicht en er moet
weerstaan en kan gebruikt worden tijdens zwemmen,
gezorgd worden dat het niet nat wordt,
yachting en gedurende het nemen van een douche.
omdat water schade kan veroorzaken aan het horloge.
Als het horloge nat is geworden, verzoeken we U het ● Water resistance (10 bar/15 bar/20 bar)*
horloge te laten controleren bij een GEAUTORISEERDE
Als “WATER RESISTANT 10
PULSAR DEALER of SERVICE CENTRUM.
BAR”,WATER RESISTANT 15
● Water resistance (3 bar)
10/15/20
BAR”,WATER RESISTANT 20 BAR”
bar WR
Als “WATER RESISTANT” is
is gegraveerd op de achterplaat, dan
gegraveerd op de achterplaat, dan is is Uw horloge ontworpen en gemaakt om een waterdruk
Uw horologe ontworpen en gemaakt van 10bar/15 bar/20 bar, te weerstaan en kan gebruikt
om een waterdruk te weerstaan van 3 worden tijdens het nemen van een bad, ondiep
bar, zodat waterdruppels of regen geen nadelige gevolgen
duiken, maar niet voor scuba duiken. Voor scubaveroorzaken, het is echter niet ontworpen voor zwemmen
diving raden wij u een Pulsar duikershorloge aan.
76 of duiken.

* Voordat het horloge met een water resistance van 5, 10, 15, 20 bar in het water te
gebruiken, zorg er voor dat de crown geheel is ingedrukt.
Als u het horloge in het water draagt mag u de knoppen en crown niet gebruiken. Als u
het horloge heeft gedragen is het raadzaam het horloge af te spoelen met schoon water
en hem daama grondig af te drogen.
* Wanneer u heeft gedoucht met uw pols horloge om dat 5 bar waterresistent is of als u
een bad heeft genomen met een horloge van 10, 15 of 20 bar is het belangrijk om op de
volgende dingen te letten:
• Gebruik geen kroon of knoppen wanneer het horloge nat is van sop of shampoo.
• Als het horloge met warm water in aanraking komt, is er kans dat het horloge iets voor
of achter gaat lopen. Voor scuba-diving raden wij u een Pulsar duikershorloge aan.

TEMPERATUREN
Uw horloge loopt altijd
nauwkeurig bij een
temperatuur tussen 5°
-10°C
C en 35° C (41° F en
95° F).
Bij zeer lage temperaturen –10°
C (+14° F) gedurende een langere
+60°C
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t ijd ka n u w horlo ge iets voor - of
achterlopen.
Dit wordt gecorrigeerd zodra het horloge
weer onder normale temperatuur is.
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S

Uw horloge kan invloed
ondervinden van sterk
magnetische velden. Houdt uw
horloge weg bij magnetische
objecten.

MAGNETISME

N

SCHOKKEN EN TRILLINGEN

ONDERHOUD VAN KAST
EN BAND
Voorkom
eventuele
roestplekken op kast en band,
als gevolg van stof en vocht,
door deze direct te verwijderen
met een zachte droge doek.

Als uw horloge is voorzien van
een sticker op de achterdeksel
dient u deze te verwijderen.
Transpiratie zou hieronder
kunnen geraken en aanleiding
kunnen geven tot roest.

STICKER OP DEKSEL

PERIODIEKE CONTROLE
Lichte activiteiten hebben geen
invloed op uw horloge. Laat
Het verdient aanbeveling het
het horloge echter niet vallen
horloge om de 2 of 3 jaar te
of stoten op harde
laten controleren door een
2-3
oppervlakken.
Jaar
ERKENDE PULSARDEALER
om ervoor te zorgen dat de
CHEMICALIËN
kast, kroon, knoppen, pakking en
glasafdichting in orde blijven.
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Zorg dat uw horloge niet wordt
blootgesteld
aan
oplosmiddelen,
kwik,
kosmetische spuitproducten,
reinigingsmiddelen,
kleefstoffen, lak of verf. Hierdoor kunnen
de kast, band etc. verkleuren of
beschadigen.
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