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PULSAR QUARTZ ANALOOG
MET CHRONOGRAAF Y187
Functies: tijd, datum, 24-uurswijzer, stopwatcli, verklikker levensduur batterij

Meting van twee deelnemers
Knop A : starten
Knop B : finish-tijd van de 1 e deelnemer.
Knop A : en daarna op knop B: tijd van de 2de deelnemer.
Knop B : op nul zetten
HET INSTELLEN VAN DE WIJZERS
Indien de wijzers van de chronograaf niet op de 12-uurspositie springen als de
chronograaf op nul gesteld wordt, of als de batterij vervangen is, volg dan de
hieronder beschreven procedure om de wijzers weer op de "O" positie te zetten.
1. Trek de kroon uit tot de tweede klik.
2. Druk knop A en knop B herhaaldelijk maar afzonderlijk in om de chronograaf
minuutwijzer en de chronograaf secondewijzer op "O" te zetten.
(de wijzers bewegen sneller wanneer de knop ingedrukt gehouden wordt)
3. Druk de kroon weer terug in de normale stand.
Note: Voor meer gedetailleerde informatie venwijzen wij naar de gebruiksaanwijzing.

TIJD
1. Trek de kroon uit tot de tweede klik (c) als de secondewijzer op de 12uurspositie staat en draai de kroon om de uur- en minuutwijzer in te stellen.
2. Druk de k r o o n weer in de normale stand tegelijkertijd met b.v. het radio
tijdsein.
DATUM
1. Trek de kroon uit tot de eerste klik (b) en draai deze om de datum in te stellen.
2. Druk de kroon weer in de normale stand.
(de datum niet tussen 9 uur 's avonds en 3 uur 's morgens instellen)
CHRONOGRAAF/STOPWATCH
De kroon dient in de normale stand te staan.
Standaard rheting
K n o p A : starten
Knop A : stoppen
Knop B : op nul zetten
Tussentijd meting
K n o p A : starten
K n o p B : tussentijd
Knop B : tussentijd verdwijnt
K n o p A : stoppen
K n o p B : op nul zetten

