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1) Using the chronograph:


Press button “A“. The chronograph will start.



Pressing it again will stop it.



Button “B” will reset the chronograph.

2) To set the chronograph and the time:


The time can be set by pulling out the crown completely and turning it.



Pull the crown just once and turn to change the date.



If the hands of the chronograph aren’t on the 12 O’clock
position after a reset, pull out the crown completely and press
button “A” to move the hands backwards, button “B” will
move them forwards.

3) Explanation of the dials and counters:


On the left

: The minute counter



On the right

: 24-hours indicator of the time.



On the bottom : The seconds counter.

A hard reset of the movement can be made by short-circuiting the AC. See the sticker in the case-back for details.
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Bediening van de chronograaf:





Druk op knop A om de chronograaf te starten.
Druk nogmaals op A om de chronograaf weer te stoppen.
Door op knop B te drukken wordt de chronograaf weer op nul gezet.
Tussentijden kunnen gemeten worden door tijdens het lopen van de
chronograaf op knop B te drukken. Druk hierna nogmaals op B om weer
terug te keren naar de verstreken tijd.

Het gelijkzetten van de chronograaf:





Trek de kroon volledig uit. Knop A zorgt ervoor dat de secondeteller
achteruit gaat, knop B voor vooruit. Blijf op de knoppen drukken
totdat de seconde- en minutenteller beiden op ‘60’ staan. Druk hierna
de kroon weer in.
De tijd kan veranderd worden door aan de kroon te draaien als deze
volledig is uitgetrokken.
Trek voor de datum de kroon één stapje uit. A.u.b. de datum niet
verzetten tussen 9 uur ’s avonds en 1 uur ’s nachts, dit om
beschadigingen aan het datumwerk te voorkomen.

Verklaring van de wijzers en tellers:





Cal. VD 53 B

Links boven : de minutenteller
Rechts boven : de 24-uursaanduiding
Onder
: de secondeteller
De centrale wijzer is de secondenwijzer.

