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Use of the chronograph:
•
•
•
•

Press button “A” ; the chronograph will start.
Press button “A” again; the chronograph stops.
To reset, press button “B”.
Intermediate times can be read by pressing button “B” once while the
chronograph is running. Press button “B” again to return to the total counted time.
Setting the time:

•
•

Pull out the crown completely; By turning the crown the time can be set.
By pulling out the crown just one step, the date can be set.
Aligning the chronograph:

After a battery-change for instance it’s possible that the seconds-counter isn’t on the
“0” position. To adjust this,
•
Pull out the crown completely;
• Press button “A”. The 1/10th seconds' counter will move. Keep pressing it till the
counter reaches “0”.
• Press button “B” to simultaneously set the seconds- and minutes counter. Once
they're both on the “60” position, push the crown back to it's original position.
Explanation of dials and counters:
•
•
•
•

Top : the 1/10th seconds counter
Left : Minutes counter
Bottom : the seconds-counter
The central hand is the seconds-hand
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1.
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 kunnen
“B“ te drukken
wordt
de chronograaf
nul van
gezet.
Tussentijden
gemeten
worden
door tijdensweer
het op
lopen
de chronograaf op
knop "B" te drukken. Druk hierna nogmaals op "B" om weer terug te keren naar de
2.
Het gelijkzetten van de chronograaf en tijd:
Trek de kroon volledig uit. knop “A” zorgt ervoor dat de 1/10e secondenteller verzet
kan worden, knop "B" veranderd de seconden met daaraan gekoppeld de uren. Blijf
op de knoppen drukken totdat de 1/10e seconden- seconden- en minutenteller op "60"
resp. 0 staan. Druk hierna de kroon weer in.
De tijd kan veranderd worden door aan de kroon te draaien als deze volledig is
Trek voor de datum de kroon één stapje uit. Gelieve de datum niet te verzetten
tussen 9 uur ’s avonds en 1 uur ’s nachts, dit om beschadigingen aan het datumwerk
te voorkomen.
3.
Verklaring van de wijzers en tellers:
Boven
: de 1/10e secondenteller
Links
: de minutenteller
Onder
: de secondenteller
De centrale wijzer is de secondenwijzer

