KAL. V071, V072
ALARM CHRONOGRAAF

● Digitaal: tijd en kalender
● Dagelijks alarm
● 60-Minuten stopwatch
● Verlichting

NEDERLANDS

● Analoog: tijd

DISPLAY EN KROON/KNOPPEN

B
Nederlands

a

b

KROON

Digitaal display
* De vorm van het
digitaal display
verschilt per kaliber.

A

C

PM

a: Normale stand
b: Uitgetrokken stand

VERANDERING VAN FUNCTIE

A

Met iedere druk op knop A verandert de functie op het digitaal
display in onderstaande volgorde:

➡

KALENDER
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➡

TIJD

➡

ALARM

➡

STOPWATCH

SCHROEFKROON
[voor modellen met schroefkroon]

Losdraaien van de kroon
1 Draai de kroon linksom totdat hij los is.
2 De kroon kan worden uitgetrokken.

1 Druk de kroon terug in de normale stand.
2 Draai de kroon rechtsom terwijl u hem
zachtjes indrukt.

Nederlands

Het vastdraaien van de kroon
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INSTELLEN VAN TIJD/KALENDER
INSTELLEN VAN DE KALENDER

A
▲

B

Druk 2 tot 3 seconden in.

▲

A

PM

C

B
▲

▲

Nederlands

B

Druk totdat de kalender functie
verschijnt.

Selecteer de cijfers die u wilt
instellen.

C

Stel de knipperende cijfers in.

▲
Maand

Datum

Dag

A of B

Keer terug naar de kalenderfunctie.

➾

Selectie van de cijfers
Datum ➾ Maand ➾ Dag van de week ➾ Kalender functie
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(Druk gedurende 2 tot 3 seconden.)

INSTELLEN VAN DE DIGITALE TIJD
● Voordat u de analoge tijd instelt, dient u eerst de digitale tijd in te stellen.

A
B

▲

B

Druk totdat de tijd functie
verschijnt.
Druk 2 tot 3 seconden in.

▲

C

▲

A

B

Selecteer de cijfers die u wilt
instellen.

C

Stel de knipperende cijfers in.

▲
Minuten

Seconden

A of B

Keer terug naar de tijd functie.

Selectie van de cijfers
Seconden ➾ Minuten ➾ Uur ➾ 12-/24 uursindicatie

➾

➾

Uur

Nederlands

▲

PM

(Druk gedurende 2 tot 3 seconden.)

Tijd functie
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INSTELLEN VAN DE ANALOGE TIJD
● Voordat u de analoge tijd instelt, dient u eerst de digitale tijd in te stellen. (Zie vorig
hoofdstuk)
Secondewijzer

KROON

Uurwijzer

Nederlands

Minuutwijzer

➠

➠
PM
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1 Trek uit wanneer de secondewijzer op de 12 uur staat.
2 Draai om de uur- en minuutwijzer
in te stellen.
3 Druk terug in de normale stand
wanneer de seconden “00”
aangeven in het digitale tijd
display.

ALARM
INSTELLEN VAN HET ALARM

A
B

▲
▲

C

Stel de knipperende cijfers in.

▲

C

A of B

Keer terug naar de alarm functie.

Selectie van de cijfers
Uur ➾ Minuten ➾ Alarm functie

Minuten
Alarm functie
teken

➾

Uur

Selecteer de cijfers die u wilt
instellen.

Nederlands

▲

PM

A

B

Druk totdat de alarm functie
verschijnt.
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ALARM AAN/UIT

C
Alarm teken

Nederlands

PM

C

Alarm aan

* Op de gewenste tijd gaat het alarm
af gedurende 20 seconden.
Om het handmatig te stoppen kan
een willekeurige knop worden
ingedrukt.

AAN/UITSCHAKELEN VAN HET UURTIJDSIGNAAL

B

B &C

Uurtijdsignaal
teken
PM
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Met iedere druk in de alarm functie
wordt het alarm beurtelings in of
uitgeschakeld.

C

Uurtijdsignaal ingeschakeld

Met iedere afzonderlijke druk in
de kalender- of tijdfunctie, wordt
het uurtijdsignaal beurtelings inof uitgeschakeld.

STOPWATCH
● De stopwatch meet tot maximaal 60 minuten in 1/100 seconden.

Tussentijd /
Tussentijd vrijgeven /
Op nul zetten

B

Minuten

C

Seconden

Starten / Stoppen /
Herstarten

Nederlands

PM

1/100 seconden

Tussentijd meting
•••••••

TUSSENTIJD
VRIJGEVEN

C
STOPPEN

▲

B

▲

B
TUSSENTIJD

▲

▲

C
STARTEN

B
OP NUL
ZETTEN
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Meting van twee deelnemers

2DE
DEELNEMER
EINDIGT

Nederlands

FINISHTIJD VAN
DE EERSTE
DEELNEMER

B
OP NUL
ZETTEN

VERLICHTING
C

PM

C
100

B
FINISHTIJD VAN
DE TWEEDE
DEELNEMER

▲

C

▲

B

▲

▲

C
STARTEN

Druk en houdt de knop vast in
de tijd- en kalenderfunctie.
* De verlichting verlicht het digitale
display zodat het display
gemakkelijk af te lezen is in het
donker.

OPMERKINGEN BIJ DE WERKING VAN HET HORLOGE
INSTELLEN VAN TIJD/KALENDER

Nederlands

[INSTELLEN VAN DE KALENDER]
● De kalender stelt zich automatisch in op oneven en even maanden behalve de maand
februari in de schrikkeljaren.
● De knipperende cijfers bewegen snel als knop C ingedrukt gehouden wordt.
● Als het horloge onaangeroerd blijft met knipperende cijfers zal het automatisch
terugkeren naar de kalender functie binnen 1 tot 2 minuten.
[INSTELLEN VAN DE DIGITALE TIJD]
● De knipperende cijfers, behalve de seconden en de 12-/24 uursindicatie bewegen snel
als knop C ingedrukt gehouden wordt.
● Als de seconden een getal aangeven van “30” tot “59” (in seconde-instelling) en knop
C is ingedrukt, wordt een minuut toegevoegd en de seconden worden direct op “00”
gezet.
● Bij het instellen van de uurcijfers in de 12-uursindicatie, controleer of AM/PM juist is
ingesteld. Alleen “PM” wordt weergegeven. Voor de AM instelling is geen indicatie.
● Als het horloge onaangeroerd blijft met knipperende cijfers, zal het automatisch
terugkeren naar de tijd functie binnen 1 tot 2 minuten.
[INSTELLEN VAN DE ANALOGE TIJD]
● Bij het instellen van de minuutwijzer stel de tijd 4 tot 5 minuten voorbij de gewenste tijd
in en draai de wijzers daarna terug naar de actuele tijd.
● Wanneer de kroon is uitgetrokken of ingedrukt om de tijd in te stellen kan de
minuutwijzer iets bewegen. Uw horloge is dan niet kapot.
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Nederlands

ALARM
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[INSTELLEN VAN HET ALARM]
● Wanneer de tijd in de 24-uursindicatie is af te lezen, zal het alarm ook af te lezen zijn in
de 24-uursindicatie.
● De knipperende cijfers bewegen sneller als knop C ingedrukt wordt gehouden.
● Bij het instellen van de uurcijfers in de 12-uursindicatie controleer of AM/PM juist is
ingesteld. Alleen “PM” wordt weergegeven. Voor de AM instelling is geen indicatie.
● Als het horloge onaangeroerd blijft met knipperende cijfers, zal het automatisch
terugkeren naar de alarmfunctie binnen 1 tot 2 minuten.
● Alarmtest: Het alarm kan worden getest door de knoppen B en C ingedrukt te houden
in de kalender- of tijdfunctie.

STOPWATCH
● Met iedere druk op knop C zal de verlichting het digitale display verlichten waarbij tevens
het signaal te horen is.
● Na 60 minuten meten zal de stopwatch opnieuw tellen vanaf “00'00"oo” zo vaak als u
dat wenst totdat u de stopwatch stopt.
● Herstarten en stoppen van de stopwatch kan worden herhaald door op knop C te
drukken.
● Meting en vrijgeven van de tussentijd kan worden herhaald door op knop B te drukken.
● Bij het meten van een lange periode, druk knop A in om van de stopwatch functie terug
te gaan naar de kalender- of tijdfunctie nadat de stopwatch is gestart. Dit om
vergissingen in de tijdmeting te voorkomen wanneer men per ongeluk op één van de
knoppen drukt.

BATTERIJ WISSELING

3
Jaar

Levensduur batterij : Ongeveer 3 jaar
Batterij

: SEIKO SR927W

Nederlands

● Als het alarm meer dan eenmaal per dag wordt gebruikt, de stopwatch meer dan
eenmaal per dag, en / of de verlichting meer dan een seconde per dag, zal de
levensduur van de batterij korter zijn dan de aangegeven periode.
● Daar de batterij reeds in de fabriek in het horloge wordt gebracht om de functies te
controleren, zal de batterij, eenmaal in uw bezit een kortere levensduur hebben dan
staat aangegeven.
● Waneer de batterij leeg raakt, laat hem dan zo snel mogelijk vervangen voor een
nieuwe om defecten te voorkomen.
● We raden u aan de batterij te laten vervangen door een erkende Pulsar dealer.

● Noodzakelijke procedure na batterijwisseling
Nadat de batterij is vervangen voor een nieuwe, of in geval van een abnormaal
display (gebroken cijfers etc.), volg de procedure om het IC opnieuw in te stellen.

Druk tegelijkertijd op de knoppen A, B en C. Alle segmenten van het
digitaal display zullen oplichten, u zult tweemaal een signaal horen en
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“Januari, 1, zondag” zal worden weergegeven op het digitaal display.
* Voordat u het horloge in gebruik neemt, stel de tijd/kalender en alarm in.

Nederlands

WAARSCHUWING
● Haal de batterij niet uit het horloge.
● Als het toch noodzakelijk is om de batterij eruit te halen, houdt het dan
buiten het bereik van kinderen. Als een kind een batterij inslikt,
raadpleeg onmiddellijk een arts.
● Maak geen kortsluiting, knoei niet met de batterij of verhit de batterij
niet en stel het nooit bloot aan vuur. De batterij kan barsten, heet
worden of vlam vatten.

ATTENTIE
● De batterij is niet oplaadbaar. Doe geen poging om hem te laden, daar
dit lekkage of schade aan de batterij kan veroorzaken.
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HET BEHOUD VAN DE KWALITIEIT VAN UW HORLOGE
WATERDICHTHEID
● Niet waterdicht
• Als het horloge nat wordt, laat het dan controleren door een erkende
Pulsar dealer.

5 bar

WR

10/15/20
bar WR

Nederlands

● Waterdicht 5/10/15/20 bar

• Voordat u het water ingaat, dient u ervoor te zorgen dat de kroon
compleet ingedrukt is. Bij een model met schroefkroon dient de kroon
vastgedraaid te worden.
• Gebruik de kroon en knoppen niet als het horloge nat is of als u ermee
in het water bent. Als u het horloge heeft gebruikt in zeewater, spoel het
dan schoon in vers water en droog het goed af.
• Bij het nemen van een douche met een horloge van 5 bar, of het nemen van een
bad met een horloge van 10, 15 of 20 bar volg dan onderstaande procedure:
* Gebruik de kroon niet of druk niet op knoppen wanneer het horloge nat
is van sop en shampoo.
* Als het horloge in warm water is gebruikt, zal het horloge iets voor of
achter kunnen gaan lopen. Deze conditie zal echter worden
gecorrigeerd wanneer de temperatuur weer normaal is.
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* De drukwaarde in bar is een testdrukwaarde en mag niet worden beschouwd
als druk op werkelijke duikdiepte, aangezien zwembewegingen de druk op een
bepaalde diepte kunnen vergroten.
** Voor het duiken raden wij u een Pulsar duikhorloge aan.

Nederlands

TEMPERATUREN
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MAGNETISME

Uw horloge functioneert
Het analoge gedeelte van
altijd nauwkeurig tussen
uw horloge kan nadelig
een temperatuur van 5° C
worden beïnvloed door
-5°C
en 35° C (41° F en 95°
magnetisme. Het digitale
S
N
F).
gedeelte zal niet worden
Temperaturen boven de 50° C (122° beïnvloed. Houdt het horloge weg
F) of beneden de –5° C (+23° F) van magnetische voorwerpen.
kunnen veroorzaken dat de tijd iets
voor of achter gaat lopen. Bovendien
ONDERHOUD KAST EN BAND
kan de batterij gaan lekken of kan de
Indien uw horloge in
levensduur van de batterij verkorten.
aanraking komt met stof,
Het voor of achter lopen wordt echter
vocht en transpiratie raden
gecorrigeerd wanneer het horloge weer
wij u aan dit onmiddellijk
onder normale temperatuur is.
van het horloge te
verwijderen om roest te voorkomen.
+50°C

SCHOKKEN EN BEWEGING

PERIODIEKE CONTROLE

CHEMICALIEN
Stel het horloge niet bloot
aan oplosmiddelen, (zoals
alcohol en benzine), kwik
(b.v. uit een gebroken
t h e r m o m e t e r ) ,
cosmetische spuitproducten,
reinigingsmiddelen, kleefstoffen, lak
of verf. HIerdoor kunnen kast, band
etc. verkleuren of beschadigd raken.

STICKER OP DE DEKSEL
Als uw horloge is voorzien
van een sticker op de
achterdeksel dient u deze
te
verwijderen.
Transpiratie zou hieronder
kunnen geraken hetgeen
aanleiding kan geven tot
roest.

Nederlands

Lichte activiteiten zullen
Het verdient aanbeveling
geen invloed hebben op
dat het horloge eenmaal
2-3
uw horloge, maar laat het
in de 2 tot 3 jaar wordt
Jaar
niet vallen of stoot het niet
nagezien door een
tegen harde oppervlakten,
erkende Pulsar dealer om
d a a r h e t s c h a d e k a n de kast, kroon, knoppen, pakking en
veroorzaken.
glasafdichting te controleren.
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Nederlands

STATISCHE ELECTRICITEIT
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DISPLAY

Het IC van uw
De normale levensduur van het
horloge kan worden
display van het horloge is
beïnvloed
door
ongeveer 5 jaar. Als de
statische elektriciteit
leesbaarheid aan het afnemen
5 Jaar
die het display kan
is raden wij u aan naar een
verstoren. Houdt het horloge weg erkende Pulsar dealer te gaan om het
van zoals b.v. televisieschermen display te laten vervangen.
die sterke statische elektriciteit
kunnen uitstralen.

