36001 – Rally Movement
Instruction Manual

Handleiding voor 36001 – Rally Uurwerk
Het 36-kaliber is exclusief voor Edox ontwikkeld in het kader van het sponsorcontract tussen Edox
en North One Sport Ltd, de houder van de commerciële rechten van het World Rally Championship
(WRC). Voor de aankomende drie jaar is Edox de ofﬁciële tijdwaarnemer van het WRC. Dit nieuwe
uurwerk geldt uiteraard niet alleen als een uitgelezen precisie tijdinstrument voor rallyrijders. Het is
tevens zeer functioneel om prestaties te meten van andere takken van sport zoals atletiek,
zwemmen, skiën etc. In totaal zijn 15 verschillende tijdregistraties mogelijk.
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Push-piece A
2
4
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Push-piece C

Omschrijving:
Wijzer 1 De minutenwijzer
Wijzer 2 De uurwijzer
Wijzer 3 (op 12 uur)
Wijzer 4 (op 9 uur)
Wijzer 5 (op 6 uur)
AT
(additional time): Straftijd

Wijzer 4 op 9 uur
Heeft de volgende functies:
5
• Tijd of ‘Time’ (tijdweergave)
Push-piece B
• Tijdmeting of ‘race’ (tijdregistratie voor een of
meer tijdmetingen)
• Uitleesfunctie of ‘Replay’ (toont de maximaal
15 geregistreerde tijdmetingen van
wedstrijden)
• Totale tijd of ‘T.Time’ (telt de tijdmetingen bij elkaar op)
• Countdown of ‘CTDown’ (telt af vanaf een vooraf ingestelde tijd)
• Chronograaf of ‘Chrono’
Belangrijke (Bruikbare) tips:
Met dit exclusief voor Edox ontwikkelde uurwerk, kunnen 15 verschillende tijdmetingen worden
geregistreerd en teruggelezen.
Elke registratie heeft een maximum van 59 minuten, 59 seconden en 9 tienden van een seconde. De
maximale cumulatieve registratietijd is 15 uur, 59 minuten, 59 seconden en 9 tienden van een
seconde (zodra deze tijd is overschreden, worden alle tijdwaarnemingen gestopt en op nul gezet).
Een of meer “AT” (Additional Time) – tijdpenalty’s kunnen toegevoegd worden via Replay mode.
Tevens kan een tijdmeting worden verwijderd als de geregistreerde wedstrijd geannuleerd wordt
(bijvoorbeeld om veiligheidsredenen, een ongeval of diskwaliﬁcatie)
De countdown (CTdown mode) kan optimaal gebruikt worden tijdens service stops voorafgaand
aan een volgende wedstrijd.
Attentie: er is geen geluidssignaal dat het einde van de countdown kenbaar maakt.
De Tijd, Wedstrijd, Replay, Total Time, Countdown en Chrono functies worden geactiveerd door het
indrukken van knop C.
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Tijdweergave:
Wijzer 2: geeft de uren weer
A
Wijzer 1: geeft de minuten weer
• Druk op knop C om wijzer 4 te verzetten naar ‘Time’
Mode.
• Druk knoppen A en B tegelijkertijd in gedurende 2
C
seconden.
• Trek hierna knop C uit
• Druk op knop A voor het afstellen van de minutenwijzer,
druk op knop B voor hef afstellen van de urenwijzer.
B
• Druk knop C in om terug te keren naar de beginstand.

Wedstrijdregistratie:
Wijzer 3: opnemen volgens het race nummer
A
Wijzer 2: geeft de minuten weer
Wijzer 1: geeft de seconden weer
1
2
Wijzer 5: geeft 1/10e van seconden weer
• Druk op knop C om wijzer 4 te verzetten naar ‘Race’
C
mode
4
• Druk op knop A om de tijdregistratie te starten. Wijzer 3
geeft aan dat de 1e tijdmeting is geregistreerd.
5
•
Druk op knop A om de tijdmeting stop te zetten. Wijzer 5
B
registreert de 1/10 seconden.
De afgemeten tijd blijft gedurende 3 minuten zichtbaar in
de display. Daarna gaan de wijzers automatisch terug naar
de nulstand, hier hoeven geen knoppen voor ingedrukt te worden.
Om direct de volgende tijdmeting te registreren, druk op knop B. Wijzer 3 geeft aan dat
met de volgende tijdregistratie begonnen kan worden, tot een maximum van 15.
• Druk op knop A voor het registreren van de tweede tijdmeting.
Belangrijk: wanneer de tijdmeting is gestopt kan deze niet herstart worden.
Belangrijk: indien om veiligheidsredenen of een ongeval, de wedstrijd deelnemers nog niet zijn
gestart en er moet een nul registratie vastgelegd worden, druk dan knop B in gedurende
5 seconden. Wijzer 3 op 12 uur zal dan in positie komen voor de volgende registratie en de nultijd
registratie wordt opgeslagen.
Als er al een tijdregistratie heeft plaatsgevonden, positioneer dan wijzer 4 in ‘Replay’ mode (met
drukknop C). Druk knop A in totdat de te annuleren tijdmeting weergegeven wordt. Druk daarna
knop B in gedurende 5 seconden. Wijzers 1 en 2 gaan terug naar nul en de registratie is deﬁnitief
geannuleerd.
3
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Display van geregistreerde wedstrijdtijden
(Replay mode):
A
Wijzer 3: geeft de opgenomen tijd weer
Wijzer 2: geeft de minuten weer
Wijzer 1: geeft de seconden weer
Wijzer 5: geeft 1/10e van seconden weer
C
• Druk knop C in om wijzer 4 in ‘Replay’ mode te
positioneren.
• Druk knop A in om alle geregistreerde tijden terug te
kunnen lezen.
B
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Display van cumulatief geregistreerde tijd (Total Time
mode):
A
Wijzer 3: geeft de uren weer
Wijzer 2: geeft de minuten weer
Wijzer 1: geeft de seconden weer
Wijzer 5: geeft 1/10e van seconden weer
C
• Druk knop C in om wijzer 4 in ‘Total Time’ mode te
positioneren.
• De wijzers 1 en 2 tonen de cumulatief geregistreerde tijd.
B
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Toevoeging van ‘straftijd’ (Additional Time):
Wijzer 3: geeft de penalties weer
A
Wijzer 2: geeft de minuten weer
Wijzer 1: geeft de seconden weer
• Druk knop C om wijzer 4 in ‘Replay’ mode te positioneren.
• Trek knop C uit, wijzer 3 positioneert zichzelf op ‘AT’.
C
• Druk op knop A om seconden toe te voegen (wijzer 1).
• Druk op knop B om minuten toe te voegen (wijzer 2).
• Druk hierna knop C weer in naar de begin positie.
Volg dezelfde procedure om een volgende straftijd toe te
B
voegen.
Noteer: Elke nieuwe ‘straftijd’ moet worden toegevoegd aan
de vorige straftijd door de procedure identiek te herhalen.
Countdown display (Countdown mode):
Wijzer 2: geeft de minuten weer
A
Wijzer 1: geeft de seconden weer
• Druk op knop C om wijzer 4 in ‘Countdown’ mode te
positioneren.
• Druk op knop B om wijzer 2, de minutenwijzer, te
C
verzetten naar de gewenste tijd.
• Druk op knop A om ‘countdown’ te starten.
• Druk op knop B om ‘countdown’ te stoppen.
Belangrijk: als de countdown eenmaal is gestopt, kan deze
B
niet herstart worden.
Het indrukken van A en B gedurende meer dan 5 seconden,
herstart deze module.
Chronograaf display (Chrono mode):
Wijzer 3: geeft de uren weer
A
Wijzer 2: geeft de minuten weer
Wijzer 1: geeft de seconden weer
Wijzer 5: geeft 1/10e van seconden weer
• Druk op knop C om wijzer 4 in ‘Chrono’ mode te
C
positioneren.
• Druk op knop A om de chronograaf te starten.
• Druk op knop B om de chronograaf te stoppen.
• Druk op knop B om de chronograaf opnieuw in de
B
nulstand te plaatsen.

Tussenliggende tijd:
• Druk op knop A om de chronograaf te starten.
• Druk op knop A om de tussentijd af te lezen.
• Druk nogmaals op knop A om terug te keren naar de tijdregistratie.
• Druk op knop B om de chronograaf stop te zetten.
• Druk op knop B om de chronograaf opnieuw in de nulstand te zetten.
Handmatige correctie (aanpassing) van Race en Replay modules naar nulstand:
• Druk knop C om wijzer 4 in ‘Replay’ mode te positioneren.
• Druk de knoppen A en B tegelijkertijd in gedurende 5 seconden. De geregistreerde tijden in de
‘Race’ en ‘Replay’-mode worden teruggezet naar nul (de cumulatieve tijd in de 'Total Time' mode
blijft geregistreerd).
Handmatige aanpassing van ‘Total Time’ mode naar nulstand:
• Druk op knop C om wijzer 4 in ‘Total Time’-mode te positioneren.
• Druk de knoppen A en B tegelijkertijd in gedurende 5 seconden. De cumulatief geregistreerde
tijden in de ‘Total Time’ mode en in de ‘Race’ en ‘Replay’-mode worden teruggezet naar nul.
Het instellen van de wijzers:
Drukknop A maakt het mogelijk om de verschillende wijzers in te stellen.
Drukknop B wordt gebruikt om te wisselen tussen de in te stellen wijzers.
• Druk op knop C om wijzer 4 in ‘Time’ mode te positioneren.
• Druk gelijktijdig de knoppen A en B in gedurende 5 seconden. Wijzers 1 en 2 positioneren
zichzelf op 12 h.
• Druk op knop A om wijzer 1 in te stellen.
• Druk op knop B om te wisselen tussen de in te stellen wijzers. De volgende wijzer die nu verzet
kan worden is wijzer 2
• Druk knop A om wijzer 2 in te stellen.
• Druk op knop B om te wisselen tussen de in te stellen wijzers. De volgende wijzer die nu verzet
kan worden is wijzer 3.
• Druk knop A om wijzer 3 in te stellen.
• Druk op knop B om te wisselen tussen de in te stellen wijzers. De volgende wijzer die nu verzet
kan worden is wijzer 4.
• Druk op knop A om wijzer 4 in te stellen.
• Druk op knop B om de wijzers te wijzigen. De volgende wijzer die nu verzet kan worden is wijzer 5.
• Druk knop A om wijzer 5 in te stellen.
Belangrijk: Om direct een speciﬁeke wijzer in te stellen, druk dan knop B meerdere keren achter
elkaar in, tot de juiste wijzer verzet kan worden. U kunt bijvoorbeeld 4 keer achter elkaar knop B
indrukken om wijzer 5 te kunnen verzetten.
• Druk hierna knop C in om terug te keren naar Time mode.

Nederlands

25

