13754513 52

A

B

Instellen van een andere tijdszone:

Door op knop “A” te drukken (<3 seconden) komen de huidige uren in het beeldscherm te staan.
Door nogmaals kort op knop “A” te drukken kan de tijd ingesteld worden van de tijdszone waarin
u zich bevindt. Als deze is ingesteld gaan de wijzers automatisch naar de juiste tijd.
Datum en signaalsterkte:
Normaal staat in het display de datum. Door éénmaal op knop “B” te drukken ( <3 sec)
verschijnt het aantal seconden, een afbeelding van de RC toren en een getal op het display. Het
getal geeft het aantal dagen aan wanneer voor het laatst een signaal ontvangen is van de toren.
Bij “0” heeft het horloge de beste ontvangst.
Gelijkzetten van de wijzers op het tijdssignaal:
Druk knop “B” langer dan 3 seconden in. De wijzers horen nu naar de 12-uurs positie te draaien.
Wanneer dat niet het geval is, moeten de wijzers hier handmatig op gezet worden. Dit kan door
nu éénmaal op de knop “A” te drukken. In het display verschijnt “H”, ten teken dat de uur- en
minuutwijzer verzet kan worden. Blijf op knop “A” drukken totdat de uur- en minutenwijzer exact
op 12 uur staan.
Als deze wijzers op 12 uur staan, éénmaal op knop “B” drukken. In het display verschijnt nu “S ”,
ten teken dat de secondewijzer verzet kan worden. Dit gebeurt weer met knop “A”. Zodra
alledrie de wijzers op hun 12-uurspositie staan éénmaal op knop “B” drukken ( > 3 seconden)
om af te sluiten. Het tijdssein wordt nu automatisch aangevraagd, en het horloge zal binnen
enkele minuten op de juiste tijd staan.
Algemene informatie:
Uw horloge wordt normaliter elke nacht om 02:00 automatisch gelijk gezet. Mocht er dan geen
ontvangst zijn, wordt het op de volgende hele uren herhaald, tot 6 uur ‟s ochtends. Mocht er dan
nog geen signaal ontvangen zijn, verschijnt op het display een „ 1‟ naast de afbeelding van de
RC toren. De volgende nacht herhaalt dit proces zich.
Het bereik van het signaal is een straal van ongeveer 1500 kilometer vanaf Frankfurt.

