CAL. W510
DIGITALE QUARTZ
Tijd / Kalender
Enkelvoudig alarm
Dagelijks alarm
Verlichting
(oplichtend display)

NEDERLANDS

●
●
●
●

Nederlands

FUNCTIEVERANDERING

A
A

Met iedere druk op knop A kan men de functies kiezen in deze
volgorde:

➡

TIJD /
KALENDER
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➡

ENKELVOUDIG
ALARM

➡

DAGELIJKS
ALARM

TIJD- EN KALENDERFUNCTIE
INSTELLEN VAN TIJD EN KALENDER
Uur

A
▲

A
▲
▲

C
▲

A

D

D

Druk gedurende 2 tot 3
seconden.
Selecteer de cijfers die
aangepast moeten worden.✽

Nederlands

C

Druk op knop A totdat de tijd/
kalender functie verschijnt.

Stel de knipperende cijfers in.

▲
Minuten

A

Terug naar tijd/kalenderfunctie.
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✽ Keuze van de cijfers
Minuten

Uur

Nederlands

▲

▲

▲

▲
* Wanneer “– –” knipperend in het midden van het display zichtbaar is, geven de
cijfers de tijd aan en anders geven ze de kalender aan.

C
Maand
Datum
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Datum

Maand

TONEN VAN HET KALENDER DISPLAY

C

Houdt knop C ingedrukt in de
tijd/kalenderfunctie.
* Wanneer knop C ingedrukt blijft
worden de maand en datum op
het display weergegeven.

ENKELVOUDIGE ALARMFUNCTIE
● Het enkelvoudige alarm kan ingesteld worden om eenmalig af te gaan op de
ingestelde tijd. Nadat het alarm is afgegaan, zal het alarm zich automatisch
uitschakelen.
● De eenheid van het in te stellen alarm is in minuten, beginnende bij de huidige tijd.

INSTELLEN VAN HET ENKELVOUDIGE ALARM

A
C

Druk op knop A om de
enkelvoudige alarmfunctie weer
te geven.

▲

C

of

D

Stel de gewenste alarmtijd in.

Nederlands

Uur

▲
Minuten

A

D

A

Terug naar tijd/kalenderfunctie.
* Het enkelvoudig alarmteken “1AL” blijft weergegeven en het
enkelvoudige alarm is ingesteld.
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* Op de ingestelde tijd, gaat het enkelvoudige alarm af gedurende 20 seconden. Dit kan
handmatig worden gestopt door op één van de knoppen te drukken.

Nederlands

● Druk tegelijkertijd op knop C en D in de enkelvoudige alarmfunctie, om het
ingestelde enkelvoudige alarm uit te schakelen, of druk op knop C of D om de
alarmtijd in te stellen naar de huidige tijd.
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DAGELIJKS ALARMFUNCTIE
● Het dagelijks alarm kan op een 24-uursbasis ingesteld worden.

A

Druk op knop A om het dagelijks alarm weer te geven.

INSTELLEN VAN HET DAGELIJKS ALARM
Uur

A
C

Druk op knop A gedurende 2
tot 3 seconden.

▲

C

of

D

Stel de gewenste alarmtijd in.

Nederlands

Dagelijks alarm
teken

▲

A
A

D
Minuten

Terug naar de dagelijks
alarmfunctie.
* Het dagelijkse alarm teken wordt
automatisch weergegeven en
het alarm ingeschakeld.
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IN- EN UITSCHAKELEN VAN HET ALARM
EN HET UURSIGNAAL
Dagelijks alarmteken

C

▲

Nederlands

C

Wanneer het horloge in de dagelijks
alarmfunctie staat, kan met knop C het
alarm en uursignaal als volgt in- en
uitgeschakeld worden:
Beiden ingeschakeld
▲

Alarm ingeschakeld
▲

Geen van beiden
ingeschakeld
▲

Uursignaal ingeschakeld
Uursignaal

* Het alarm gaat op de ingestelde tijd af gedurende 20 seconden. Om deze handmatig
te stoppen kunt u op één willekeurige knop drukken.
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VERLICHTING (Oplichtend display)
B

B

Druk op knop B om de verlichtingsfunctie in te schakelen.

ViViDiGi
●

Nederlands

* Het display wordt direct verlicht
gedurende 3 seconden.

is een nieuwe type van een liquid kristal display die diverse kleuren
en hoge contrasten mogelijk maakt.
● Uitstekende licht reflectie en transmissie zorgen ervoor dat het display helder
en duidelijk is.
● Diverse kleuropties zijn beschikbaar.
● Het gehele display of de weergegeven cijfers en letters kunnen worden
verlicht.
* De functies variëren in diverse modellen.
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OPMERKINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET HORLOGE

Nederlands

FUNCTIEVERANDERING
● De weergegeven cijfers hebben een unieke vorm. De posities waar ze weergegeven
worden op het display verschillen daarom van plaats, afhankelijk van het weergegeven
cijfer.
● Wanneer het horloge onaangeroerd blijft in de enkelvoudige- of dagelijkse alarmfunctie,
zal het automatisch terugkeren naar de tijd/kalenderfunctie in 2 tot 3 seconden.

TIJD- EN KALENDERFUNCTIE

[INSTELLEN VAN TIJD EN KALENDER]
● De kalender zal de even en oneven maanden automatisch juist weergeven, behalve in
de maand februari in schrikkeljaren.
● Instellen van de seconden:
De seconden worden niet weergegeven op het display. Volg de onderstaande procedure
om de seconden precies in te stellen.
1) Stel de knipperende cijfers van de minuten 1 minuut verder dan de juiste tijd.
2) Druk op knop A tegelijk met een tijdsignaal van de ingestelde minuten. Het horloge
keert terug naar de tijd/kalenderfunctie, de seconden worden gereset tot “00” en
begint onmiddellijk te tellen.
● Wanneer knop D ingedrukt gehouden blijft, bewegen de knipperende cijfers sneller.
● Controleer, bij het instellen van de uurcijfers of AM/ PM juist is ingesteld. Alleen “PM”
104 wordt weergegeven. Voor AM instelling is geen indicatie.

ENKELVOUDIGE ALARMFUNCTIE

Nederlands

● Wanneer knop A wordt ingedrukt om terug te keren naar het tijddisplay, worden de
seconden automatisch teruggezet naar “00” en gaan onmiddellijk tellen. (Zie “●
Instellen van de seconden” hierboven uitgelegd.)
● Als het horloge onaangeroerd blijft met knipperende cijfers, zal het automatisch
terugkeren naar de tijd/kalenderfunctie binnen 1 tot 2 minuten.
● Opmerking bij een ongewoon display:
Bij het instellen van de tijd/ kalender zullen alle segmenten
van het display oplichten als de knoppen C en D tegelijkertijd
ingedrukt worden. Het horloge is dan niet kapot. Druk op
knop A, C of D om terug te keren naar de tijd/kalenderfunctie
en stel de tijd/ kalender opnieuw in.

[INSTELLEN VAN HET ENKELVOUDIGE ALARM]
● Wanneer knop C of D wordt ingedrukt om het enkelvoudige alarm in te stellen, zal het
enkelvoudige alarmteken “1-AL” knipperen gedurende 2 tot 3 seconden.
● Met een druk op knop C of D lopen de minuten op, dan wel af. Wanneer de desbetreffende
knop ingedrukt gehouden wordt, lopen de minuten sneller op, dan wel af.
● Wanneer de cijfers snel voor- of achteruit gezet worden door knop C of D in te drukken,
zullen ze verspringen per 15 minuten, wanneer ze “00”, “15”, “30” of “45” bereiken.
Laat de knoppen los, wanneer ze bijna bij de gewenste tijd zijn en stel ze per 1-minuut
in door herhaaldelijk op knop C of D te drukken.
● Wanneer het horloge onaangeroerd blijft in de enkelvoudige alarmfunctie, zal het
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automatisch terugkeren naar de tijd/kalenderfunctie binnen 2 tot 3 minuten.

● Het enkelvoudige alarm klinkt anders dan het dagelijks alarm.

Nederlands

DAGELIJKS ALARMFUNCTIE
● Wanneer het horloge onaangeroerd blijft in de dagelijks alarmfunctie, keert het
automatisch terug naar de tijd/kalenderfunctie binnen 2 tot 3 seconden.
[INSTELLEN VAN HET DAGELIJKS ALARM]
● Met een druk op knop C of D lopen de minuten op, dan wel af. Wanneer de desbetreffende
knop ingedrukt gehouden wordt, lopen de minuten sneller op, dan wel af.
● Wanneer de cijfers snel voor- of achteruit gezet worden door knop C of D in te drukken,
zullen ze verspringen per 15 minuten, wanneer ze “00”, “15”, “30” of “45” bereiken.
Laat de knoppen los, wanneer ze bijna bij de gewenste tijd zijn en stel ze per 1-minuut
toename in door herhaaldelijk op knop C of D te drukken.
● Wanneer het horloge onaangeroerd blijft met knipperende cijfers, zal het automatisch
terugkeren naar de dagelijks alarmfunctie binnen 1 tot 2 minuten.
● Controleer, bij het instellen van de uurcijfers of AM/ PM juist is ingesteld. Alleen “PM”
wordt weergegeven. Voor AM instelling is geen indicatie.
● Test van dagelijks alarm:
Het dagelijks alarm kan worden getest door knop C ingedrukt te houden in de dagelijks
alarmfunctie. Druk, nadat het alarm is getest op knop C, om het dagelijks alarm/
uurtijdsignaal in- of uit te schakelen.

VERLICHTING (Oplichtend display)
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● De verlichting van het display verliest zijn kracht als de energie van de batterij afneemt.
De verlichting neemt na veelvuldig gebruik aan helderheid af. Na een gebruik van 120
uur zal de sterkte ongeveer gehalveerd zijn.

● Wanneer de verlichting zijn helderheid begint te verliezen, is dit een aanwijzing dat de
batterij aan het leeg raken is. Wanneer de verlichting zwak blijft nadat de batterij is
vervangen, moet het oplichtend display vervangen worden door een nieuwe bij een
officiële Pulsar dealer.
● Als de verlichting wordt gebruikt, is een zacht geluid te horen. Het horloge is dan niet
kapot.

2
Jaar

Levensduur batterij :

Ongeveer 2 jaar

Batterij

SEIKO CR1620

:

Nederlands

BATTERIJ WISSELING

● Als het alarm meer dan 10 seconden per dag gebruikt wordt en / of de verlichting meer
dan eenmaal 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.
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● Wanneer 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.

Nederlands

WAARSCHUWING
● Haal de batterij niet uit het horloge.
● Als het toch noodzakelijk is om de batterij eruit te halen, houdt het dan
buiten 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 hem op te laden, daar
dit lekkage of schade aan de batterij kan veroorzaken.
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HET BEHOUD VAN DE KWALITEIT 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

• Gebruik de 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:
* Druk niet op de knoppen als 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.

Nederlands

● Waterdicht 5 / 10 / 15 / 20 bar
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* De drukwaarde 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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Uw horloge functioneert
+50°C
altijd nauwkeurig tussen
een temperatuur van 5° C
-5°C
en 35° C (41° F en 95° F).
Temperaturen boven de
50° C (122° F) of beneden de –5° C
(+23° F) kunnen veroorzaken dat de
tijd iets voor of achter gaat lopen.
Bovendien kan de batterij gaan lekken
of kan de levensduur van de batterij
verkorten.
Het voor of achter lopen wordt echter
gecorrigeerd wanneer het horloge weer
onder normale temperatuur is.

MAGNETISME
Uw horloge ondervindt geen
nadelige gevolgen van
magnetisme.
N

S

ONDERHOUD VAN KAST
EN BAND
Indien het horloge in aanraking
komt met stof, vocht of
transpiratie raden wij u aan dit
onmiddellijk van het horloge
te verwijderen, om roest te
voorkomen.

SCHOKKEN EN BEWEGINGEN

PERIODIEKE CONTROLE

CHEMICALIËN
Stel het horloge niet bloot
aan oplosmiddelen (zoals
alcohol en benzine), kwik,
c o s m e t i s c h e
spuitproducten,
reinigingsmiddelen, kleefstoffen, lak of
verf. Hierdoor kunnen kast, band etc.
beschadigd raken of verkleuren.

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

Nederlands

Lichte activiteiten zullen
Het verdient aanbeveling
het horloge eenmaal in de 2
geen invloed hebben op uw
2-3
tot 3 jaar na te laten kijken
horloge, maar laat het niet
Jaar
door een erkende Pulsar
vallen of stoot het niet tegen
dealer om de kast, knoppen,
harde oppervlakten,
waardoor schade aan het pakking en glasafdichting te controleren.
horloge veroorzaakt kan
STICKER OP DE DEKSEL
worden.
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Nederlands

STATISCHE ELECTRICITEIT
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DISPLAY

Het IC (Integrated
De normale levensduur van het
Circuit) van het horloge
display van het horloge is
kan worden beïnvloed
ongeveer 5 jaar. Als de
door statische
leesbaarheid onduidelijk is,
5 Jaar
elektriciteit die het
raden wij u aan om naar een
display kan verstoren. Houdt het erkende Pulsar dealer te gaan, om het display
horloge daarom weg van objecten, te laten vervangen.
zoals televisieschermen, die sterke
statische elektriciteit kunnen
uitstralen.

